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EXTRA ZWARTE LIJSTEN 
TOEVOEGEN
Je vindt op internet allerlei zwarte 
lijsten die je eenvoudig aan Pi-hole 
toevoegt. Op de website The Big 
Blocklist Collection (https://firebog.
net/) vind je een lijst met tientallen 
zwarte lijsten. Een lijst waar een 
vinkje bij staat zal waarschijnlijk 
geen problemen opleveren. Staat 
er een kruisje bij een lijst, dan blok-
keert die waarschijnlijk ook nuttige 
domeinen en zal je dus regelmatig 
een domein op je whitelist moeten 
plaatsen om nog te kunnen surfen.

Op die pagina vind je zwarte 
lijsten voor allerlei doeleinden: 
verdachte domeinen, advertentiedo-
meinen, trackingdomeinen, kwaad-
aardige domeinen, pornodomeinen, 
coinjackingdomeinen, enz. Voeg ze 
niet allemaal toe, want er zitten 

just_sharing_my_blocklist/ van de 
blacklist gemeld en de auteur heeft ze 
telkens snel op zijn whitelist gezet.

Heb je dus één of meerdere 
zwarte lijsten gekozen, ga dan naar 
Settings / Blocklists en voeg daar 
de URL’s in het tekstveld toe, één 
URL per regel. Klik daarna onderaan 
rechts op ‘Save and Update’. Pi-hole 
verzamelt daarna alle domeinen 
uit alle lijsten in één grote lijst en 
stelt die als zwarte lijst in. De nieuw 
toegevoegde lijsten krijgen vanaf nu 
ook wekelijks een update.

MEER MOGELIJKHEDEN
In de online documentatie vind je 
nog enkele gidsen (https://docs.
pi-hole.net/guides/) om meer met 
Pi-hole te doen. Zo lees je hoe je op je 
Pi-hole je eigen recursieve dns-server 
draait in plaats van een upstream 
dns-server te gebruiken. Ook krijg je 
een stappenplan om DNS-over-HTT-
PS (DoH) in te stellen, waardoor alle 
dns-aanvragen naar buiten via https 
versleuteld worden. Onder andere 
Cloudflare heeft DoH in zijn dns-ser-
ver 1.1.1.1 geïmplementeerd.

Verder vind je daar ook hoe je 
naast Pi-hole een OpenVPN-server 

ook veel dubbele in als je meerdere 
domeinen toevoegt. Als je uit elke 
categorie een domein met een vinkje 
toevoegt, dan zit je al vrij goed.

Als je liever zelf geen keuzes maakt, 
kun je ook de lijst https://dbl.oisd.nl/
 toevoegen van het Nederlandse 
Pi-hole-communitylid sjhgvr. Die 
heeft alle zwarte lijsten die hij vond 
toegevoegd, net zolang totdat het 
geen problemen meer opleverde met 
normaal surfen. Hij updatet zijn lijst 
dagelijks. Tijdens de redactiesluiting 
bevatte de lijst bijna 1,5 miljoen 
domeinen. Na installatie van de lijst 
in Pi-hole ging het aantal geblok-
keerde domeinen duidelijk omhoog, 
zonder grote negatieve effecten op 
het surfen. De enkele nuttige URL’s 
die op de blacklist stonden, heb ik op 
de Reddit-post https://www.reddit.
com/r/pihole/comments/9xwwwy/

installeert, zodat je Pi-hole ook on-
derweg op je laptop of smartphone 
via een vpn-verbinding naar je Open-
VPN-server thuis kunt gebruiken. Zo 
ben je ook onderweg verzekerd dat 
ongewenste domeinen geblokkeerd 
worden. Bovendien heb je dan ook 
van buitenaf toegang tot de behee-
rinterface van Pi-hole. En tot slot 
bevat de documentatie ook een gids 
om DNS-over-Tor in te stellen.

LEVENDIGE COMMUNITY
Het leuke aan Pi-hole is dat er een 
hele levendige community rond is 
ontstaan. We vermeldden al de ver-
schillende zwarte lijsten die door an-
deren bijgehouden worden. Verder 
is er ook PADD (https://github.com/
jpmck/PADD), een commandline 
programma dat uitgebreidere statis-
tieken dan het ingebouwde pihole 
-c toont. Als je een klein tft-scherm 
op je Pi aansluit, kun je met PADD 
een eenvoudig statusschermpje voor 
Pi-hole maken. Ook de Android-app 
Pi-hole van Jose Aviles is leuk: hier-
mee kun je vanaf je Android-telefoon 
statistieken en grafiekjes bekijken. 
En zo zijn er nog talloze projecten te 
vinden die Pi-hole uitbreiden.

EEN DNS-SERVER OPLEGGEN
Sommige apparaten willen systemen, zoals Pi-hole en andere dns-fil-
ters, te slim af zijn en gebruiken hun eigen dns-server in plaats van de 
dns-server die je dhcp-server aangeeft. Dan worden die dns-aanvragen 
van die apparaten uiteraard niet door Pi-hole gefilterd. Gelukkig kun je 
daar meestal wel iets aan doen. Je dient in je router/firewall alle dns-aan-
vragen (tcp- of udp-poort 53) naar een ander IP-adres dan dat van Pi-hole 
te onderscheppen en naar Pi-hole door te sturen. Hoe dat juist gebeurt, 
hangt van je router af.

 In Query Lists 
zoek je eenvoudig 
uit op welke zwar-
te lijst een domein 
staat.

 Met PADD toon je 
uitgebreide statistieken van 
Pi-hole op de commandline.
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