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Voordelen

• Pi-Hole = Webserver, draait op de achtergrond

• Te benaderen via je HTTP webbrowser

• Minder advertenties tijdens surfen

• Snellere opbouw webbrowser

• Geen google advertenties te openen

• Automatische pop-up links naar vreemde sites worden geblokkeerd 
(blacklist)

• Eigen controle wat wel en wat niet wordt getoond

• Inzicht in je uitgaande connecties per PC en mobieltje



Nadelen

• Geen Google advertenties te openen

• Soms is een niet gewenste domeinnaam nodig om een gewenste 
pagina te kunnen zien

• Installatie vergt enige kennis of stap voor stap instructie



Zonder Pi-Hole

Met Pi-Hole









DNS domain name services

• Kies je eigen dns provider koppeling



Live 
mee
kijken



Installatie voorbereiding

• Download Putty

• OS Raspberry Pi installeren

• OS Raspberry Pi configureren

• Connect remote Raspberry Pi DOS (Terminal)

• PI-Hole installeren (zie instructie links)

• PI-Hole configureren (zie instructie links)

• Test met 1 pc en daarna je eigen netwerk

• Modem wijzigen



Hardware

Raspberry Pi 3b, 3b+ of 4b
Incl. RJ45 netwerkpoort en wifi
4 x USB poort
HDMI poort
5volt
+ adapter + micro SD kaart > 16GB

Raspberry Pi Zero W (wireless)
Zonder netwerkpoort met wifi
Micro USB poort
Micro HDMI poort
5volt
+ adapter of USB kabel + micro SD kaart > 16GB



Locatie van de Raspberry Pi



Download een SSH client

• https://putty.org/

Deze heb je straks nodig voor remote installatie

https://putty.org/


OS Software

• Operatingsystem installeren SD kaart 

• https://www.raspberrypi.org/software/

• Voor niet de niet gevorderden, gebruik de Raspberry Pi Imager

• Voor MacOS en Windows.

• username: pi
password: raspberry

https://www.raspberrypi.org/software/


OS instellen

• Even de SD kaart uit de PC en er weer terug in de PC kaartlezer

• Voor gebruik in SD Root dicetory aanmaken:

• Voor Remote een leeg bestand op de SD kaart “SSH” of “SSH.txt”

• SSH of SSH.txt niet vullen

• Voor Wifi een bestand “wpa_supplicant.conf”



wpa_supplicant.conf

Kopieer onderstaande tekst in het .conf bestand en vult uw wifi gegevens in

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
ssid="SSID"
psk="WACHTWOORD"
scan_ssid=1
}



PI-Hole installeren

• Goede instructie zijn te vinden:

• https://www.aboutprivacy.nl/installeer-pi-hole-op-een-raspberry-pi-
de-adblocker-voor-heel-je-netwerk/

• https://computertotaal.nl/artikelen/overige-elektronica/zo-maak-je-
een-professionele-ad-blocker-met-raspberry-pi/

https://www.aboutprivacy.nl/installeer-pi-hole-op-een-raspberry-pi-de-adblocker-voor-heel-je-netwerk/
https://computertotaal.nl/artikelen/overige-elektronica/zo-maak-je-een-professionele-ad-blocker-met-raspberry-pi/


Belangrijk, schrijf je wachtwoord op papier



Static IP Adres

• Geef Pi-Hole netwerkkaart een Static (vast) IP Adres

• In DOS Terminal: hostname –I en je krijg je IP te zien.

• De makkelijkste methode is dit IP adres te toe te wijzen aan de 
Raspberry PI vanuit je modem.



Pi-Hole update

Soms komt er een nieuwe versie Pi-Hole uit.

Je kan deze via de Putty Dos updaten met “pihole –up”

Deze update is geen update van de DNS blacklist.

Dat doe je via de Pi-Hole webbrowser “Tools – Update Gravity”



Testen

• Test eerst op 1 pc en kijk hoe het werkt.

• Pas de DNS aan van je netwerkkaart



Test geslaagd?

• Herstel je DNS instellingen van de PC netwerkkaart

• Pas dan je modem aan

• Of houd het bij een enkel device



Vragen?


