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Blokraai 416
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die naam van ’n monoteïstiese godsdiens wat baie eeue gelede in die ou Persië gevestig is en steeds 
bestaan. SMS die woord BLOK gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 12 April om 12:00, en elke SMS kos R1,50. Gratis SMS’e geld 
nie, en foutiewe SMS’e word verreken. Die wenner word op 19 April aangekondig.

Naam.........................................................................  Tel......................................  Faks of e-pos.............................................................
Stuur jou inskrywing na pretblad.weekliks@rapport.co.za
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Blokmakierie
In die geel blokkies is ’n koddige sin versteek wat op die rooster sal verskyn nadat jy  die Blokmakierie korrek voltooi het 
(jy lees die sin van bo af ondertoe).

Dwars
1. Jy is in joune as jy doodtevrede is
4. Wie hierop betrap word, word (soos die Amerikaners sê) met sy hand in die fles 
met koekies gevang
9. Ondertoe gaan in ’n voertuig
11. Bestuderings van die wese van bv. Engels, Duits en Frans
14. Nie hoë nie
15. Tydperke waarin die Aarde sy sirkelgange om die son voltooi
17. Verspotte, roekelose ou grapjas
19. Nog een van 17 Dwars, maar hy word betaal om so verspot te wees
20. Het oorpeins
22. Suid-Afrikaanse Engels (afk.)
23. Praat wat ’n ander praat
24. Enigsins weemoedig doen wat in 20 Dwars gedoen is
27. Ons staatsbeheerde onderneming wat in sakeredding geplaas is, afgekort
29. Uiters onaangenaam
35. Ons republiek, afgekort
36. Donkiemerrie
37. Ruimte in die liggaam wat wondvog bevat
38. Nudiste loop graag só
39. As jy deur iemand gerysmier word, word jy . . .
41. Lug wat die longe intrek en uitstoot
44. Griek van die Oudheid, bekend om sy fabels
45. Dorsale vinne is op die . . . van visse en dolfyne te sien
46. Harde ding in vrugte of sekere swere
47. Twee ene wat nie twee is nie
48. Jou huweliksmaat se ma

Af
2. Skoolvertrekke waarin leerlinge onderrig word
3. Voël wat tradisioneel met Kersfees geëet word
4. Eenvoudige huis wat miskien ’n lapa daarby het
5. Beskrywende, verhalende letterkunde
6. Aftree-annuïteit (afk.)
7. Iemand laat bokspring
8. Druk (afk.)
10. Wat baie sterk is, soos die metaal met die simbool Fe
12. Berede soldate in eertydse Poolse en Duitse leërs
13. Miskien
16. Sonderling
17. Jou vergis deur nie raak te vat nie?
18. Enigiets wat in ’n kompetisie gewen kan word
21. Party van John Steenhuisen, Helen Zille en andere, kortweg
25. Soldate
26. Onbevlek en volkome suiwer
28. Afbeelding op ’n paal van ’n plant of dier wat deur sekere Noord-Amerikaners 
as hul beskermgees vereer word
29. Oorwinnings
30. Die stoute skoene aantrek en die bul by die horings pak
31. Vroulike perde
32. Oormatig
33. In Italië was die diktator Benito Mussolini as . . .Duce bekend
34. Dan is alle katte glo grou
40. Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie (afk.)
42. Rigting aan die onderkant van ’n landkaart
43. Noordelike bure van die Lette
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Juniorblokraai
Kompetisie
Het jy die junior blokraai geniet? Stuur vir ons ’n selfoonfoto van jou met jou voltooide blokraai (sowel as jou naam en jou ouderdom) na 
pretblad.weekliks@rapport.co.za en jy kan ’n kontantprys van R250 wen. Die antwoorde van jou blokraai hoef nie alles sigbaar te wees nie.



Vrasvra
1.  Hoeveel monargieë is daar in die wêreld? 
 (a) 6; (b) 16; (c) 26; (d) 36
2.  In watter land was Agnes Bernard die eerste vrou wat as “eggenote van die premier” bekend was, terwyl Sophie Grégoire nou dié posisie 
 beklee? 
 (a) Kanada; (b) Australië; (c) Nieu-Seeland; (d) Brittanje
3. Hoeveel jaar duur dit totdat die Gregoriaanse kalender se siklus voltooi is? 
 (a) 4 jaar; (b) 100 jaar; (c) 400 jaar; (d) 1 000 jaar
4.  Watter land se vlag lyk amper soos Monaco s’n, met net die verhoudings van die iu8sye wat e�ens verskil? 
 (a) Spanje; (b) Japan; (c) Pole; (d) Indonesië
5.  Watter stad is volgens Switserland se grondwet dié land se hoofstad? 
 (a) Bern; (b) Zürich; (c) Basel; (d) Geen stad nie
6.  Watter belangrike klier lê agter die mens se borsbeen, tussen die longe? 
 (a) Timusklier; (b) Pineale klier; (c) Pankreas; (d) Skildklier
7.  In watter rivier is die Groot Ethiopiese Renaissance-dam, wat Afrika se grootste dam én grootste hidro-kragsentrale sal wees wanneer dit 
 voltooi is? 
 (a) Zambezi; (b) Wit Nyl; (c) Niger; (d) Blou Nyl
8.  Op watter berg is die damme Woodhead, Hely-Hutchison, Victoria, Alexandra en De Villiers? 
9.  Wat het Pete Conrad, Alan Shepard, David Scott, John Young, Edgar Mitchell en James Irwin gemeen? Hulle het . . . 
 (a) Op die maan geloop; (b) ’n Nobelprys gewen; (c) Die Oscar vir die beste akteur ontvang
10.  Watter Afrikaland het die grootste bevolking? 
 (a) Soedan; (b) Nigerië; (c) Algerië; (d) Egipte

Woordslim met die WAT
Wat beteken sklera? 
(a) Skandinawiese trom; 
(b) siektetoestand; 
(c) buitelaag van die oogbol

Maklik Moeilik
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Sudoku



RapportPretblad 5 April 20205 uit 5

Oplossings
Blokmakierie  [5 April]
Versteekte sin: Het al die jare gedink my trauma is my skoonmoeder.
Dwars: 1. Skik, 4. Heterdaad, 9. Afry, 11. Taalstudies, 14. Lae, 15. Jare, 17. Malkop, 19. Nar, 20. Nagedink, 22. SAE, 23. Nasê, 24. Mymer, 27. SAL, 29. 
Traumaties, 35. RSA, 36. Eselin, 37. Sist, 38. Naak, 39. Ondermyn, 41. Asem, 44. Aesopus, 45. Rûe, 46. Pit, 47. Elf, 48. Skoonmoeder. 
Af: 2. Klaskamers, 3. Kalkoen, 4. Hut, 5. Epiek, 6. AA, 7. Afransel, 8. Dr., 10. Ysere, 12. Ulane, 13. Dalk, 16. Raar, 17. Mistas, 18. Prys, 21. DA, 25. 
Manskappe, 26. Rein, 28. Totem, 29. Triomfe, 30. Aandurf, 31. Merries, 32. Te, 33. Il, 34. Snags, 40. Navo, 42. Suid, 43. Este.

Woordslim  [5 April]
(c) buitelaag van die oogbol. 
Die woord sklera verwys na die digte, veselagtige, wit buitelaag van die oogbol 
waaraan die spiere wat die oog beweeg, geheg is en wat die oogbol beskerm. 
Die woord kan teruggevoer word na Grieks skleros, wat “hard” beteken. (WAT)

Vasvra  [5 April]
1. (c) 26. Die Britse koningin, staatshoof van 16 lande, is vir Suid-Afrikaners die bekendste van die wêreld se 26 
monarge, wat oor altesaam 43 lande regeer. Monargieë word ingedeel in dié waar die monarg uitvoerende mag 
het (soos Saoedi-Arabië, Koeweit, Katar, die Verenigde Arabiese Emirate, Eswatini, Broenei, Oman, Bahrein, 
Jordanië, Marokko en die Vatikaanstad); dié waar die monarg beperkte mag het (soos Monaco, Thailand, Tonga, 
Bhoetan en Liechtenstein); en dié waar hy of sy bloot seremoniële status het (soos Brittanje, Noorweë, Swede, 
Nederland, Spanje, Luxemburg, België, Lesotho, Kambodja, Maleisië en Japan). 
2. (a) Kanada se regeringshoof is die premier. As dit ’n man is, word sy vrou in Engels Spouse of the Canadian 
Prime Minister en in Frans Époux du Premier Ministre du Canada genoem. Die eerste vrou met hierdie titel was 
Agnes Bernard, in 1867 getroud met sir John Macdonald, wat in daardie jaar Kanada se eerste premier geword het. 
Sophie Grégoire, in 2005 met Justin Trudeau getroud, is sedert haar man se ampsaanvaarding in 2015 die 19de 
vrou wat dié titel gebruik. Kim Campbell, Kanada se enigste vroulike premier tot dusver, was ongetroud terwyl sy 
die pos beklee het.
3. (c) 400 jaar. Volgens die Gregoriaanse kalender is net eeujare wat deur 400 deelbaar is, skrikkeljare. Ander 
eeujare is nie skrikkeljare nie. Die Gregoriaanse kalender is ingestel om die verskil wat met verloop van tyd tussen 
die kalender en die sonjaar ontstaan het, sover moontlik uit te skakel. Die eerste siklus was van 1582 tot 1982. (Die 
kalender wat in 1582 gebruik is, lyk dus presies soos die kalender vir 1982.) Alhoewel die Gregoriaanse kalender 
naastenby by die sontyd bly, is daar ’n klein verskil, wat ná 3 000 jaar ’n aanpassing van ’n dag nodig sal hê.
4. (d) Indonesië se vlag lyk op die oog af soos Monaco s’n, met ’n rooi baan bo en ’n ewe breë wit baan onder. Die 
twee vlae se skakerings van rooi verskil, asook die verhouding van die lengte tot die breedte. Vir Monaco se vlag is 
dit 4:5 en vir Indonesië s’n 2:3.
5. (d) Geen stad nie. Die Switserse grondwet bevat geen verwysing na ’n hoofstad nie. Switserland se grootste 
stad is Zürich, maar die federale parlement en die regering is in Bern. Die federale howe is in ander stede. 
6. (a) Die timusklier is ’n orgaan waarin limfosiete, ’n klas witbloedliggaampies, gevorm word. Hierdie klier speel 
’n belangrike rol in die immuniteitstelsel en die buislose klierstelsel. Dit is goed ontwikkel by pasgebore babas, 
kinders en jongmense. Die stamselle wat die timusklier produseer, ontwikkel in T-selle, wat die liggaam help met 
die vernietiging van kankerselle en selle met ’n infeksie.
7. (d) Blou Nyl. Dié dam is vroeër Millennium- of Hidasedam genoem. Verlede jaar was dit ongeveer 70% voltooi. 
Wanneer dit klaar is, sal dit tussen 5 en 25 jaar duur om dit vol te kry.
8. Tafelberg. Die Woodheaddam, die oudste dam op dié berg, is in 1897 voltooi en het ’n wal wat 252 meter lank 
is. Die Hely-Hutchinsondam, in 1904 gebou, lê stroomop van die Woodheaddam. Die ander drie damme op 
Tafelberg – Victoria, Alexandra en De Villiers – is tussen 1904 en 1910 voltooi.
9. (a) Op die maan geloop. Hulle is ses van die tien ruimtevaarders wat ná Neil Armstrong en Buzz Aldrin op die 
maan geloop het. Die ander vier is Alan Bean, Charles Duke, Harrison Schmitt en Eugene Cernan.
10. (b) Nigerië het ’n bevolking van meer as 205 miljoen mense of naastenby 2,6% van die wêreldbevolking. Dit 
is die land met die sewende meeste mense. Die bevolkingsdigtheid daar is ongeveer 223 mense per vierkante 
kilometer.
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