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Blokraai

Naam.........................................................................  Tel......................................  Faks of e-pos.............................................................
Stuur jou inskrywing na pretblad.weekliks@rapport.co.za

424
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die naam van bekende welige klimplante met oorvloedige helderkleurige skutblare. SMS die 
woord BLOK gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 6 Junie om 12:00, en elke SMS kos R1,50. Gratis SMS’e geld nie, en 
foutiewe SMS’e word verreken. Die wenner word op 7 Junie aangekondig.

31 Mei 2020



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).
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Dwars
1.  Stuk skoonmaakgereedskap, maar sy kleintjie is ’n grappige liedjie
3.  Presies vertikale
10.  Nasionale Raad vir Sosiale Navorsing (afk.)
11.  Been in die borskas
13.  Altyd gewillig om van diens te wees
15.  Pynlike stukkende plek buite aan die liggaam
16.  Een van die herfsmaande
17.  Bataljon of biljoen (afk.)
18.  Mooiweersvriende gee pad... dit sleg gaan (so gou as dit nie meer goed 
 gaan nie)
19.  Vernaamste, gewigtigste en mees betekenisvolle
20. Laat sluk, soos medisyne
21.  Kremasie is die... van ’n lyk in ’n krematorium
26. Wat elke tersaaklike ding insluit, sonder uitsondering
30.  Orde van die Britse Ryk, kortweg (uit Engels)
31.  Vertraging omdat iets die gang belemmer
35. Togte van plekke na ander plekke
36.  Toestand waar bepaalde dinge net hier en daar voorkom, soos min 
 plante op ’n groot stuk grond
37.  Ligte motorfiets wat klink soos ’n perdjie wat mor en gons?
40.  Langsaam praat as jy van agter af meet?
42.  Gedaan, daar is niks oor nie
44.  ..-tjies is fyn blou tuinblommetjies wat kamma vra dat hulle onthou 
 moet word

Af
1.  Het vertel aan (’n) ander
2.  Die ballerina wat só is, is ’n vooraanstaande danseres
3.  Soepel en buigsaam
4.  Laat kom, bv. ’n dokter
5.  Vloeistof sluk
6.  Dit is in Afrikaans op die eter, maar daar is glo geen plek waar dit nie 
 gehoor kan word nie
7.  Ook
8.  Hou dit met ander om nie agter te raak nie
9.  Ovipaar
12.  Taamlik
14.  Een agtste plus een agtste plus ’n kwart plus ’n halwe
15.  ’n Mond-tot-mond-ontmoeting?
18.  Tot stand bring of in die lewe roep
22. Harsings
23. . .. de plume beteken die skuilnaam van ’n skrywer
24.  Papiergeld of musikale klanke
25.  Het kennis gedra (van)
26.  Namibiese dorp suidoos van Keetmanshoop
27. ’ n Plooi in bv. ’n stuk papier
28.  Kloosters soos dié van Westminster in Londen, Engeland (vandag dra 
 dit weliswaar nog net die naam van só ’n klooster; die gebou het eintlik 
 ’n ander kerkstatus)
29.  Watersug
32.  Oosnoordoos (afk.)
33.  Hoogste punte, soos van berge
34.  Stoute klein vabond (kind)
35.  Rekenaartomografie (afk)
38.  Europese bokkie, ten slotte in ’n hanetree!
39.  ...het tro�e! (mag dit die kol tref)
41.  Die slot
43.  Informele naam van wyle die ma van die Britse prinse William en Harry



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.
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Vrasvra

Woordslim met die WAT

Moeilik
Sudoku

Maklik

4 uit 6 31 Mei 2020

Wat beteken schmaltz?
(a) dierlike vet
(b) Weense wals
(c) sterk drank

1.  Wat word hierdie digvorm genoem? Maanblom speel trompet kaktusfagotte blaas ’n somernag-taptoe 
 (Eveleen Castelyn)
2.  Watter entrepreneur noem sy seun, wat vroeër vanjaar gebore is, X Æ A-12?
3.  Wie was die eerste Springbokrugbyspeler wat 100 toetse gespeel het?
4.  Watter lid van die dolfynfamilie kan meer as 6 ton weeg en 6 tot 8 meter lank word?
5.  Wat is die eerste naam van Meghan Markle, die Amerikaanse aktrise wat in 2018 getroud is met Harry, 
 die Hertog van Sussex?
6.  ’n Afrika-olifantkoei is gemiddeld 645 dae dragtig en ’n Asiese olifantkoei gemiddeld 617 dae. 
 Watter soogdier is die langste dragtig ná olifante?
7.  Watter van die wêreld se bergpieke van hoër as 8 000 meter is eerste uitgeklim?
8.  Watter Suid-Afrikaanse dorp is eers Aliwal-Suid genoem?
9.  Wat is die naam van ’n sonwyser se driehoekige gedeelte, waarvan die skaduwee die tyd van die dag aanwys?
10.  Watter mineraal is die volopste in die menslike liggaam?

MOONTLIKE ANTWOORDE
Annapurna / Aspersie / Bethulie / Blouwalvis / Broccoli / Eierplant / 17 / Elon Musk / Everest / Fosfor / 
Gnomon / Haikoe / Jane / Je� Bezos / Kalsium / Kameelperd / Limeriek / 14 / Mark Zuckerberg / Mary / Moord-
vis / Mosselbaai / Omikron / Rachel / Renoster / Sigma / 5K / Sonnet / Walvishaai / 2 / Kalium



Jongspan

Uitreksel uit Die Burger se Word slim met Snu�els se aktiwiteitsboek
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LIGSTE
Kleur die ligste item in elke raampie in.



Oplossings

Sudoku Woordslim

Vasvra

Moeilik

Maklik

Juniorblokraai  

6 uit 6 31 Mei 2020

Blokmakierie 
Versteekte sin: Die belangrikste ding om te onthou is om nie te vergeet nie.
Dwars: 1. Mop, 3. Loodregte, 10. NRSN, 11. Rib, 13. Gedienstig, 15. Seer, 16. Mei, 17. Bn., 18. Sodra, 19. Belangrikste, 20. Ingee, 21. Verbranding, 
26. Allesomvattende, 30. OBE, 31. Oponthoud, 35. Reise, 36. Ylte, 37. Bromponie, 40. Teem, 42. Op, 44. Vergeet-my-nie(tjies). 
Af: 1. Meegedeel, 2. Prima, 3. Lenig, 4. Ontbied, 5. Drink, 6. RSG, 7. En, 8. Tred, 9. Eierlêend, 12. Bra, 14. Een, 15. Soen, 18. Stig, 22. Brein, 23. Nom, 
24. Note, 25. Geweet, 26. Aroab, 27. Vou, 28. Abdye, 29. Edeem, 32. ONO, 33. Toppe, 34. Onnut, 35. RT, 38. Ree, 39. Mog, 41. End, 43. Di.

(a) dierlike vet
Die woord schmaltz kom uit Jiddisj shmalts en verwys na enige dierlike vet, 
veral dié van ’n hoender. (WAT)

1. ’n Haikoe is ’n rymlose gedig met 17 lettergrepe. (Dit kom oorspronklik uit Japan.) Daar is eers vyf 

lettergrepe, dan sewe en dan weer vyf. ’n Limeriek het vyf versreëls, waarvan die eerste twee en die 

laaste een met mekaar rym, terwyl die derde en vierde rym. ’n Sonnet het 14 versreëls.

2. Elon Musk, ’n medestigter van die maatskappy Tesla, en die Kanadese musiekkunstenaar Grimes 

(Claire Boucher) het hul seun die naam X Æ A-12 Musk gegee. Volgens die ouers is die X die onbek-

ende onveranderlike. Æ is die Chinese woord vir liefde en staan ook vir kunsmatige intelligensie 

(artificial intelligence). Musk sê dit is die “elfspelling” (elvish) daarvan. A-12 staan vir hul gunstel-

ing-vliegtuig, die Lockheed A-12 (wat die kodenaam Archangel het).

3. Percy Montgomery het sy 100ste toets in 2008 gespeel. Dit was in Kaapstad teen die All Blacks. 

Die Springbok met die meeste toetse is die slot Victor Matfield, wat tussen 2001 en 2015 in 127 toetse 

gespeel het. Ander Springbokke wat meer as 100 toetse gespeel het, is die vleuel Bryan Habana (124, 

van 2004 tot 2016); die loskopvoorry Tendai (Beast) Mtawarira (117, tussen 2008 en 2019); die 

haker John Smit (111, van 2000 tot 2011); en die senter Jean de Villiers (109 toetse, van 2004 tot 

2015). Die wêreldrekord vir die meeste toetse, 148, word gehou deur Richie McCaw, die voormalige 

All Black-kaptein. 

4. Die moordvis (Orcinus orca). Die wyfies is 5 tot 7 meter lank en weeg 3 tot 4 ton.

5. Rachel Meghan Markle is die geboortename van die aktrise wat in die TV-reeks Suits die rol van 

Rachel Zane gespeel het. Sy is in 2018 getroud met Harry, die jongste seun van prins Charles, die 

Britse troonopvolger.

6. ’n Spermwalvis is gemiddeld 535 dae dragtig. Dit word gevolg deur die moordvis (532 dae), die 

walrus (456 dae) en die swartrenoster (450 dae).

7. Annapurna. Maurice Herzog het in 1950 ’n Franse bergklim-ekspedisie na Nepal gelei. Hulle wou 

die eerste bergklimmers word wat ’n berg hoër as 8 000 meter kon uitklim. Hulle het eers Dhaulagiri 

(8 167 meter) se piek probeer bereik. Nadat hulle dit nie reggekry het nie, het hulle besluit om 

Annapurna (8 091 meter) uit te klim. Hulle het die piek op 3 Junie 1950 bereik.

8. Mosselbaai. Die Portugese ontdekker Bartolomeu Dias het in 1488 in Mosselbaai aangekom. Hy 

het dit Angra dos Vaqueiros (Baai van Beeswagters) genoem. Toe Vasco da Gama in 1497 daar land, 

was die naam Aguada de São Brás (Waterplek van St. Blasius). Die naam Mosselbaai is teen die 

begin van die 17de eeu aan die baai gegee. Dit is later Aliwal-Suid genoem om die Kaapse goewer-

neur sir Harry Smith se oorwinning in die Slag van Aliwal in Indië te herdenk. Die naam is later weer 

na Mosselbaai verander.

9. Gnomon is die naam van die driehoek op ’n sonwyser, die apparaat wat tyd aanwys met behulp 

van die son. Die gnomon kan vertikaal of horisontaal wees en gooi ’n skaduwee op ’n gemerkte 

oppervlak. In die Suidelike Halfrond loop die syfers op vertikale sonwysers kloksgewys, terwyl die 

syfers op horisontale sonwysers anti-kloksgewys loop. 

10. Kalsium is die volopste van die minerale in die menslike liggaam. Dit maak ongeveer 1,5 tot 2% 

van ’n volwassene se liggaamsmassa uit (omtrent 1,2 kilogram). Meer as 99% daarvan kom in die 

bene van die skelet voor. Fosfor kom hoofsaaklik in bene voor (85%). Ongeveer 65% van die 

liggaam se magnesium kom in bene voor en 7% in spiere. Bloed bevat selfs edelmetale soos goud 

(0,2 milligram) en silwer.


