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Blokraai

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

432
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die naam van ’n oorsese gebied van Frankryk in die Stille Oseaan (ignoreer die naam se koppelteken 
en deelteken soos gebruiklik in Afrikaanse blokraaie). SMS die woord BLOK gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 1 Augustus om 
12:00, en elke SMS kos R1,50. Gratis SMS’e geld nie, en foutiewe SMS’e word verreken. Die wenner word op 2 Augustus aangekondig.
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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).
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Dwars
1.  Bomatige lofbetuiging met brandende gomhars?
7.  Katoenstof wat soos ’n slang maak?
10.  Ou Germaanse skryfteken
11.  Groen goed in die stil waterkuile
12.  Hoogtepunte in ernstige toestande
13.  Na die een kant begin beweeg en dreig om om te val
15.  Met die lippe getrek soos ’n halwe sirkel met die oop kant na bo!
21.  Besit
22.  Aangaande die mitologiese god van die winde
24.  Hoegenaamd geen mens nie
27.  Gekry wat verlore was
29.  ’n Groot lawaai maak
30.  Of hoe reken jy?
32.  Hou jy my dan nou . . . die gek?
33.  Simbool vir die element tellurium
34.  In gebruik stel, soos ’n nuwe winkel
35.  Bababedjie
37.  Hard en vinnig na jou asem bly snak, soos van moegheid
40.  Stel voorskrifte oor wat om daagliks te eet
41.  Blameer
44.  Wie nie . . . nie, sal nie wen nie
45.  Militêre versterking, bv. ’n muur
46.  Klein pakkies, veral dié wat per pos gestuur word

Af
1.  Brinjal
3.  Lug, ander gasse of rook in die longe intrek
4.  Soort karretjie in Durban
5.  Van klere voorsien
6.  Poedelkaal
7.  Vleisjellie
8.  Het in ’n amp bevestig, bv. ’n predikant
9.  Skriftelike bewys, soos van ’n doop
10.  Kronkelende stingel, soos van ’n pampoen
14.  Inderdaad tog
16.  Spitsbek- en langstert-primaat van Madagaskar
17.  Het iemand gevra om jou te kom besoek
18.  Veronderstelde wesens wat aanbid word
19. Wat enige kleindogter van enige van jou grootouers, behalwe jou eie 
 suster, van jou is
20.  Hans Christian Andersen was ’n . . . skrywer van sprokies
23.  Sentrale verwerkingseenheid.(afk.)
25.  Die digter Yeats se geboorteland, digterlik
26.  Adjunkminister (afk.)
28.  Meel en water
31.  Groepe mense in menigtes
32.  Ligte perdewa, toegerus met toestelle wat skokke op sinkplaatpaaie 
 absorbeer
33.  Wat betyds vir ’n sekere doel is
36.  Het in die eksamen gedruip
38.  Volk se eiendomlike gees
39.  Met jou voete . . . op die aarde wees
42.  Ou geykte slotwoord in sakebriewe
43.  Datief (afk.)



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
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1.  Soek vir elk van die volgende tale die regte manier om te sê: “Ek het jou lief.”
 (1) Spaans; (2) Deens; (3) Malgassies; (4) Turks; (5) Maleisies; (6) Klingon.
 (a) Aku cinta camu; (b) Tiako ianao; (c) Seni seviyorum; (d) Jeg elsker dig; (e) Te quiero; (f) Gabang.
2.  In watter eeu het die term vegetarian (Afrikaans: vegetariër) die eerste keer in Engels voorgekom?
 (a) 17de; (b) 18de; (c) 19de; (d) 20ste.
3.  Watter twee Statebondslande was nie oorspronklik kolonies van Brittanje nie?
 (a) Rwanda; (b) Barbados; (c) Kenia; (d) Nauru; (e) Mosambiek.
4.  In watter maand word die Oktober-revolusie van 1917 deesdae in Rusland herdenk?
 (a) Augustus; (b) September; (c) Oktober; (d) November.
5.  Wat was die voorname van die karakter Rambo, wat die held in verskeie rolprente is?
 (a) John James; (b) Patrick Jack; (c) Leonard Jude; (d) Julian Thomas.
6.  Wat word aangedui met die pers, groen, bruin en rooi stempels op vleis wat ’n mens in slaghuise koop?
 (a) Slaghuis; (b) Snit; (c) Ouderdom; (d) Vetgehalte.
7.  Aan watter insekfamilie is termiete verwant, omdat hulle gemeenskaplike voorouers het?
 (a) Wespe; (b) Heuningbye; (c) Kokkerotte; (d) Miere.
8.  In hoeveel lande op die Europese vasteland (dus Brittanje, Ierland en ander eilande uitsluit) moet verkeer aan die linkerkant 
 van die pad ry?
 (a) Geen; (b) Een; (c) Twee; (d) Drie.
9.  Watter bakterie wat ’n ernstige soort voedselvergiftiging kan veroorsaak, is vernoem na die Britse dokter wat ’n pionier op die 
 gebied van antiseptiese operasiemetodes was?
 (a) Botulisme; (b) Listeria; (c) Salmonella; (d) E. coli.
10.  Watter Europese heerser het die by gekies as embleem van sy status as heerser?
 (a) Adolf Hitler; (b) Koningin Beatrix; (c) Koningin Victoria; (d) Napoleon Bonaparte.

Wat beteken 

hondsvot? 
(a) sukkelaar     (b) soort hondesiekte     (c) soort kruidgewas



Jongspan
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HERKEN DIE KLANK
Kleur al die prentjies in wat begin met ’n m-klank.
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Blokmakierie 
Versteekte sin: Wie in ’n krisis kan glimlag, het iemand gevind op wie hy die skuld kan pak.
Dwars: 1. Bewieroking, 7. Sis, 10. Rune, 11. Alge, 12. Krisisse, 13. Kantel, 15. Glimlaggend, 21. Het, 22. Eolies, 24. Niemand, 27. Gevind, 
29. Rumoer, 30. Nè, 32. Vir, 33. Te, 34. Open, 35. Wiegie, 37. Hyg, 40. Dieet, 41. Beskuldig, 44. Waag, 45. Skans, 46. Pakkette. 
Af: 2. Eierplant, 3. Inasem, 4. Riksja, 5. Klee, 6. Naak, 7. Sult, 8. Ingeseën, 9. Seel, 10. Rank, 14. Wel, 16. Lemur, 17. Genooi, 18. Gode, 19. Nig, 
20. Deense, 23. SVE, 25. Erin, 26. AM, 28. Deeg, 31. Hordes, 32. Verewa, 33. Tydige, 36. Gesak, 38. Etos, 39. Plat, 42. Uwe, 43. Dat.

(a) sukkelaar
Die woord hondsvot is ’n ongewone woord wat as skeltaal gebruik word 
om na ’n veragtelike persoon, ’n ellendeling, ’n niksbeduiende kêrel of ’n 
sukkelaar te verwys. (WAT)

1. (1e) Spaans – Te quiero; (2d) Deens – Jeg elsker dig; (3b) Malgas-
sies – Tiako ianao; (4c) Turks – Seni seviyorum; (5a) Maleisies – 
Aku cinta camu; (6f) Klingon – Gabang. In die TV-reeks Star Trek 
word Klingon gepraat en is qabang is die woord vir “Ek het jou lief”. 
Klingons is ’n fiktiewe buiteruimtelike ras halfmense, wat in 1967 
deur die draaiboekskrywer Gene L. Coon geskep is.
2. (c) 19de eeu. Die woord vegetarian is vermoedelik teen 1839 die 
eerste keer gebruik (volgens die Oxford English Dictionary). Alcott 
House, ’n skool naby Londen wat in 1838 gestig is, het ’n tydskrif 
uitgegee met die titel The Healthian, waarin die woord vegetarian 
verskeie kere in druk voorkom. Dit is ’n samevoeging van die woorde 
vegetable en agrarian (agraries of landelik).
3. (a) Rwanda en (e) Mosambiek. Albei het spesiale toestemming 
gekry om tot die Statebond te behoort, alhoewel hulle nie kolonies 
van Brittanje was nie. Die 54 Statebondslande het saam ’n bevolk-
ing van meer as 2,5 miljard, ongeveer ’n derde van die wêreldbev-
olking. Die Britse Statebond van Nasies het in 1926 ontstaan, en die 
huidige Statebond is in 1994 formeel gestig met koningin Elizabeth 
II as hoof.
4. (d) November. Toe die Russiese Revolusie (ook Rooi Oktober, 
Oktober- opstand en Bolsjewistiese Revolusie genoem) in 1917 
plaasvind, het Rusland die Juliaanse kalender gebruik. Dit was 13 
dae agter die Gregoriaanse kalender, wat toe by 7 November was. 
Rusland het laasgenoemde kalender in Februarie 1918 aanvaar.
5. (a) John James Rambo is die held van ’n reeks rolprente met 
Sylvester Stallone in die naamrol. Hierdie flieks is gebaseer op 
David Morrell se boeke, waarin Rambo nie voorname het nie. Het jy 
geweet? Die Amerikanse akteur Dustin Ho�man was die eerste 
keuse vir die rol van Rambo.
6. (c) Ouderdom. Rooivleis se klassifikasie word aangedui met 
rolmerke op die vleis wat aandui dat dit geïnspekteer, gegradeer en 
goedgekeur is. Gekleurde stempels is onskadelik, want dit word van 
eetbare groente-kleurstowwe vervaardig en verdwyn wanneer die 
vleis gaargemaak word. Rolmerke met nommers dui vetinhoud aan, 
van 0 (geen sigbare vet nie) tot by 6 (uitermatige vet). Ouderdom 
word aangedui met verskillende kleure – pers (jong diere), groen 
(e�ens ouer), bruin (nog ouer) en rooi (oud).
7. (c) Kokkerotte. In 2007 het wetenskaplikes DNS-bewyse gevind 
waarvolgens termiete geklassifiseer moet word as die familie 
Termitidae in die Blattodea-orde van kokkerotte. Die Nasionale 
Universiteit van Singapoer se verdere navorsing het in 2015 
bevestig dat termiete en kokkerotte gemeenskaplike voorouers 
het. Termiete kan as sosiale kokkerotte beskou word, omdat hulle 
’n meer ontwikkelde weergawe het van die sosiale struktuur wat 
baie kokkerotsoorte het.
8. (a) Geen. In net drie Europese lande word vereis dat verkeer die 
linkerkant van die pad moet gebruik: Brittanje, Ierland en Malta. In 
alle lande op die Europese vasteland gebruik voertuie die 
regterkant van die pad. Die Franse heerser Napoleon Bonaparte het 
vroeg in die 19de eeu bepaal dat padverkeer regs moet hou, maar in 
Brittanje, Swede, Oostenryk-Hongarye en Portugal het verkeer 
links gehou. Toe motors op die paaie begin verskyn, het die verkeer 
aan die regterkant begin ry. In Swede moes verkeer eers in 1967 regs 
begin hou.
9. (b) Listeria is ’n genus bakterieë waarvan 20 spesies geïdentifi-
seer is. Dit kan siektes soos listeriose veroorsaak. Listeria is 
vernoem na die pionier van antiseptiese chirurgie, die Engelse 
chirurg dr. Joseph Lister (1827-1912). Hy het in Skotland operasi-
eteaters, chirurgiese instrumente, sy hande, sy klere en pasiënte se 
wonde met karbolsuur ontsmet en daarop aangedring dat 
verpleegsters hul hande was voordat hulle met pasiënte werk.
10. (d) Napoleon Bonaparte het die by as embleem gekies as simbool 
vir sy heerskappy. Die by het voorgekom as beeldjies, in skilderye of 
as afbeeldings op muurpapier en selfs op sy kroningskleed.
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