
MASCQ Drankspellen Borrel 
 

Op de borrel van Minerva zijn dit de meest gespeelde drankspellen: 
 
 “Dobbelstenen = adten” 

Gooi een dobbelsteen in het drankje van iemand anders. Diegene moet dan het 
drankje in een keer opdrinken. Let wel op: diegene moet het drankje wel vasthouden, 
als het bijvoorbeeld op tafel staat geldt het niet!  

 
“ Let the hooligans game begin “  
Het spel begint met de zin: Let the hooligans game begin, hieehaaa let the hooligans 
game begin. Iedereen klapt en slaat snel rechts en links op de tafel tegelijk om het 
ritme te bepalen (vraag de MASCQ voor de exacte beweging haha). Je zegt eerst je 
eigen naam ‘fack’ ‘what the fack’ how about the ‘tweede naam’ fack. De volgende 
herhaalt dit weer en zegt eerst zijn eigen naam en dan de naam van iemand anders, 
tot het ergens mis loopt! Deze trekt een bak. 
 

Op de borrel van Augustinus zijn dit de meest gespeelde drankspellen: 
 
 “Mexxen” 

Je hebt twee dobbelstenen, de eerste die begint met gooien max 3x gooien of totdat 
er mex (een 2 en 1) gegooid is. De rest mag even vaak gooien als er door de eerste 
persoon gegooid is. Mex is het hoogste, 3 en 2 is het laagste. Als iemand 3 en 2 
moeten de andere zo snel mogelijk vast roepen. Als dit gebeurt voordat diegene de 
dobbelstenen heeft op kunnen pakken, dan mag diegene niet meer gooien en is de 
volgende aan de beurt. Als iedereen gegooid heeft moet de persoon met de laagste 
worp (of 32) 2x zoveel slokken als dat er mex is gegooid. Als er meerdere mensen 
32 gegooid hebben moeten die allemaal drinken 
Verder: 1 x 1 is 100, 2 x 2 is 200, etc 
100 = anaalridder = zuipen bij elk honderdtal totdat iemand anders 100 gooit 

 
 “BB’en” 
 2 personen: 

zittend tegenover elkaar met glas met water  
om de beurt gevouwen bierdopje in glas van andere proberen te gooien 
kaatst het dopje terug en kan je hem weer snel pakken = rebound, dus dan mag je 
nog een keer 
gooit je tegenstander in jouw glas? Dan moet jij een slok nemen 
tot en met 9 punten (minstens 2 punten verschil) 
9-0 = naakt onder de tafel  
verliezer trekt en bak 

 
4 personen 
zelfde regels maar dan 2 tegen 2  
tot en met 18 punten 
je mag ook diagonaal gooien 



heeft je teamgenoot rebound, dan mag jij ook nog een keer 
 
Op de borrel van SSR zijn dit de meest gespeelde drankspellen: 
 
Mexicaans bussen 
Leg vijf kaarten onder elkaar op de tafel. De spelers moeten in totaal minstens drie kaarten 
naast de eerder genoemde kaarten leggen, waarbij er geraden moet worden of de 
opgelegde kaart hoger of lager is. Men moet altijd beginnen bij de langste rij. Mocht men het 
fout hebben, dan worden de kaarten verzameld en neemt de speler net zo veel slokken als 
het aantal kaarten dat in die rij lag. Voor iedere kaart die correct gegokt wordt na de 
verplichte drie kaarten, kan de speler een slok uitdelen aan een medespeler naar keuze. 
 
Op de borrel van Catena zijn dit de meest gespeelde drankspellen: 
 
 “Paardenrace” 

Zoals de naam van het drankspel al verraad, lijkt het drankspel paardenrace op een 
échte paardenrace. Iedere speler zet in op één van de vier azen, die in een echte 
paardenrace gelijk staan aan de paarden. Iedere speler zet een inzet in op zijn Aas, 
dit wordt in dit spel uitbetaald in slokken. Iedereen mag een eigen aantal slokken 
kiezen, deze worden vooraf aan het spel al betaald door de speler door deze op te 
drinken. 

 
Haal alle jokers uit het kaartspel en schud de kaarten. 
Verticaal worden 7 kaarten omgekeerd neergelegd, hieronder komen de 4 azen 
naast elkaar open op tafel. 
Een voor een wordt er een kaart van de stapel gepakt. Deze kaart komt overeen met 
één van de azen (klaver, harten, schoppen of ruiten). Wanneer er een kaart 
overeenkomt met jouw aas mag jouw kaart een stap naar voren (naar de 1e kaart 
van de 7 verticale kaarten). Als alle azen deze 1e kaart gepasseerd zijn mag deze 
kaart worden omgedraaid. Wanneer de omgedraaide kaart overeenkomt met jouw 
Aas, moet jij een stap achteruit doen. 
Wie als eerste over de finish gaat, heeft gewonnen. De andere spelers drinken de 
inzet van de winnaar plus hun eigen inzet. 

  
Bonus tip van de drankkoning: 
Nog méér drinken? Draai de middelste verticale kaart dan een kwartslag. Elke keer 
wanneer iemand deze kaart passeert moet hij 2 slokken nemen. 

 
 
Op de borrel van Quintus zijn dit de meest gespeelde drankspellen: 
 
 “Mexxen” 

Je hebt twee dobbelstenen, de eerste die begint met gooien max 3x gooien of totdat 
er mex (een 2 en 1) gegooid is. De rest mag even vaak gooien als er door de eerste 
persoon gegooid is. Mex is het hoogste, 3 en 2 is het laagste. Als iemand 3 en 2 
gooit mogen ze niet meer gooien. Als iedereen gegooid heeft moet de persoon met 
de laagste worp (of 32) 2x zoveel slokken als dat er mex is gegooid. Als er meerdere 
mensen 32 gegooid hebben moeten die allemaal drinken 



Verder: 2 x 1 is 100, 2 x 2 is 200, etc 
600 = anaalridder = zuipen bij elk honderdtal totdat iemand anders 600 gooit 

 


