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1 Bridgeclub de Muralt – WhatsApp groepsbellen 

WhatsApp groepsbellen 
Behalve geschreven berichtjes sturen, kun je met WhatsApp ook heel gemakkelijk groepsbellen met 

zowel video als audio. Zeker als je met 4 vrienden aan een BBO-bridgetafel "zit" kan zo'n 

groepsgesprek erg gezellig zijn. Je bent dan net even iets minder afstandelijk met elkaar aan het 

bridgen. 

Daarbij is het uiteraard niet de bedoeling om tijdens het bieden/spelen informatie over je hand te 

verklappen, maar het is soms wel fijn om bijv. een hand/bieding te kunnen nabespreken. 

Je kunt op dit moment met maximaal 4 mensen tegelijk een audio- of videogesprek starten. Op 

termijn wordt dit door de makers van WhatsApp uitgebreid naar 8 mensen. 

Hieronder volgt uitleg over het starten van zo'n groepsgesprek. Een paar aandachtspunten daarbij: 

 Slechts één deelnemer aan het groepsgesprek voert de onderstaande handelingen uit. De 

anderen wachten dus simpelweg af tot ze "gebeld" worden. Je moet vooraf dus even met 

elkaar afspreken wie wat doet. 

 Zo'n groepsgesprek wordt helaas na ongeveer een uur automatisch beëindigd. De 

deelnemers worden dan één-voor-één uit het gesprek gegooid.  

Zodra er iemand wegvalt uit het groepsgesprek is het raadzaam dat de andere deelnemers 

dan actief zelf ook het gesprek beëindigen. Anders blijven ze soms nog een tijdje "in gesprek" 

en kunnen ze niet direct weer worden opgenomen in het opnieuw te starten groepsgesprek. 

Groepsbellen via WhatsApp doe je zo: 
1. Open op je smartphone de app WhatsApp. 

2. Tik bovenin het scherm op het tabblad 'Oproepen'. 

3. Tik vervolgens op het groene bel-icoontje in de rechter benedenhoek, voor het starten van 

een nieuw gesprek. 

4. Tik in het volgende scherm op ‘Nieuwe groepsoproep'. 

5. Selecteer uit je contactenlijst de personen met wie je wilt groepsbellen. Dit kunnen op dit 

moment dus nog maximaal 3 anderen zijn. 

6. Als de groep compleet is kun je met de knoppen rechts in beeld kiezen voor een video- of 

een audiogesprek. 
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