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Blokraai 429
Twee kanse om R500 te wen

Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is een van die name van ’n vleisvretende voël, ook bekend as die kanariebyter. SMS die woord
BLOK gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 11 Julie om 12:00, en elke SMS kos R1,50. Gratis SMS’e geld nie, en foutiewe
SMS’e word verreken. Die wenner word op 12 Julie aangekondig.

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

2 uit 6

5 Julie 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).
Dwars
1.
7.
10.
11.
12.
13.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
25.
26.
27.
29.
30.
33.
37.
38.
39.
40.
42.
44.
45.

Geleenthede waar mense om bepaalde redes vergader
Flou keelgeluid maak
Plek waarin bogenoemde gemaak word
Die ekwatoriale . . . is die Aarde se warm lugstreek of aardgordel
Se besitting
Mense se voortbrengsels wat soms skoon weggeslaan kan word
Darem net ingenome met jouself en hoe jy lyk
Stukkie lyftaal, dalk aanstellerig of wipperig
Van Sondag tot en met Saterdag
Groen groeisels in die damwater
Kunsmatige inseminasie deur skenker (afk.)
Iets oprig, soos met bakstene
Digte tropiese bos in sy rou, natuurlike staat
By ’n sekere geleentheid vroeër, soos kinderstories kan begin
Kafpraatjies
. . . Salvador is ’n republiek in Sentraal-Amerika
Aanvaar sonder onsekerheid of twyfel
Uitsigte oor wye landskappe wat uitgestrek lê tot doer in die verskiet
Nie vroeg of betyds nie
In . . . waarheid
Daar is niks aan te verander nie, dit is dan maar tot daarna . . .
Jongste weergawe van Windows
Ou Russiese leier wat deur Stalin opgevolg is
(Gesig) verjong deur verwydering van plooie
Wie syne gevind het, pas volmaak in sy nuwe omstandighede

Af
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
11.
14.
15.
18.
22.
23.
24.
27.
28.
31.
32.
34.
35.
36.
37.
41.
43.

Wyle Piet, die sanger, of sy pa, wyle Pik; ook Naas van rugbyfaam
Egoïsme
Watervoëls wat hul eie soort weer het
Simbool vir soort edelgas in buise wat snags flitsend gloei om dinge
te adverteer
Hoorbare geluid
Kledingstukke se omgeslane rande
Samuel Morse s’n bestaan uit kolletjies en strepies
Inmekaar
In ’n tyd van ellende word die bitter . . .van lyding
spreekwoordelik geledig
Ruspertjie wat uit ’n eiertjie kom en uiteindelik kan help sorg dat
mense geklee kom
Monet, Manet, Munch en Grandma Moses
Kan weens skade ingestel word
Afrikaans vir die Engelse doughnuts
Strukture waarin heuningmakers lewe en woel
In die Horing van Afrika is hierdie man van Salome I
(anagram is ’n land, maar die persoon is ’n burger daarvan)
Dik geel sous by die nagereg
Verwyder
Reise in Afrika om wilde diere te sien
So rangskik dat dit onder is? (anagram)
Freudiaanse begrip wat gekrenk of gestreel kan word
Hoofstad van die provinsie Oos-Vlaandere in België
Artikel of ding
Slukke vloeistof, of inasemings van rook of lug
Iets kry of gee vir tydelike gebruik
Een die vier grootste mane van die planeet Jupiter
Simbool vir nikkel
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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.
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Woordslim met die WAT
Wat beteken

portato?
(a) draagmandjie, (b) skouermantel, (c) manier van musiek voordra

Vrasvra
1.

Die stadhuis in Durban is byna ’n presiese weergawe van die een in watter Europese stad?
(a) Belfast, Noord-Ierland; (b) Londen, Engeland; (c) Dublin, Ierland; (d) Parys, Frankryk.
2. Waarna verwys die Engelse woord ufology? Die studie van . . .
(a) Planete; (b) Ruimtereise; (c) Ruimtewesens; (d) Vreemde vlieënde voorwerpe.
3. Watter eiland kan só beskryf word: Dit het ’n vuurtoring, ’n vliegveld, ’n skeepswrak, ’n steengroef en Murraybaai (met ’n hawe)?
(a) Sint Helena; (b) Marioneiland; (c) Robbeneiland; (d) Gougheiland.
4. Soek vir elkeen van Suid-Afrika se buurstate die regte geldeenheid.
(1) Namibië; (2) Zimbabwe; (3) Botswana; (4) Mosambiek; (5) Eswatini; (6) Lesotho.
(a) Pula; (b) Metical; (c) Dollar; (d) Lilangeni; (e) Loti.
5. In watter land word die term Hanyu Pin-yin gebruik wanneer woorde in die plaaslike taal in Romeinse letters geskryf word?
(a) Japan; (b) China; (c) Hongarye; (d) Rusland.
6. Wanneer het die eerste lande van die Juliaanse kalender na die Gregoriaanse kalender oorgeskakel?
(a) 1492; (b) 1582; (c) 1652; (d) 1789.
7. In watter land is Bergen, Trondheim en Stavanger die drie grootste stede ná die hoofstad?
(a) Finland; (b) Denemarke; (c) Noorweë; (d) Swede.
8. Wat is akute nasofaringitis?
(a) Verkoue; (b) Oorpyn; (c) Griep; (d) Tandpyn.
9. Watter soort dier het die volgende rasse: Götland; Dartmoor; Basjkir; Bask; Pottok; Haflinger; Noorweegse fjord?
(a) Skaap; (b) Bees; (c) Hoender; (d) Perd.
10. Wat is die naam van die see tussen Griekeland en Turkye?
(a) Egeïese See; (b) Tirrheense See; (c) Geelsee; (d) See van Marmara.

Sudoku

Maklik

Moeilik

5 uit 6

5 Julie 2020

Jongspan
TEL SAAM
Skryf die syfer in wat weggelaat is, en tel hardop saam.
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Oplossings
Blokmakierie

Versteekte sin: En om te dink ek wou eenmaal haar gesig laat ontrimpel.
Dwars: 1. Byeenkomste, 7. Kik, 10. Keel, 11. Sone, 12. S’n, 13. Asems, 16. Ydel, 17. Houdinkie, 19. Week, 20. Alge, 21. Kis, 22. Bou, 25. Oerwoud,
26. Eenmaal, 27. Wolhaarstories, 29. El, 30. Glo, 33. Vergesigte, 37. Laat, 38. Der, 39. Toe, 40. Tien, 42. Lenin, 44. Ontrimpel, 45. Nis.
Af: 1. Botha, 2. Eksug, 3. Eende, 4. Ne (neon), 5. Klank, 6. Some, 7. Kode, 8. Ineen, 9. Kelk, 11. Sywurmpie, 14. Skilders, 15. Eis, 18. Oliebolle,
22. Byekorwe, 23. Somaliër, 24. Vla, 27. Wegvat, 28. Safari’s, 31. Orden, 32. Ego, 34. Gent, 35. Item, 36. Teue, 37. Leen, 41. Io, 43. Ni.

Blokraai [425

Juniorblokraai

7 Junie]

Vasvra

Woordslim
(c) manier van musiek voordra
Die woord portato is ’n musiekterm uit Italiaans wat verwys na ’n volgehoue
manier van voordrag tussen legato en staccato, met ’n onopvallende klem.
(WAT)

Sudoku
Maklik

Moeilik

1. (a) Belfast, Noord-Ierland. Die beplanning vir die bou van die
stadhuis daar het in 1888 begin toe Belfast stadstatus gekry het.
Die bouery het in 1898 begin en is in 1906 voltooi. Die werk aan
Durban se stadhuis het in 1903 begin en is in 1910 voltooi. Die
betrokke argitek, Stanley Hudson, se ontwerp is in só ’n mate deur
die Belfast-stadhuis geïnspireer dat Durban se stadhuis byna ’n
presiese weergawe van die een in Belfast is.
2. (d) Vreemde vlieënde voorwerpe. Die afkorting UFO, vir unidentified flying objects, kom uit die 1950’s en is in 1953 in woordeboeke
opgeneem. Die woord ufology vir die studie van vreemde vlieënde
voorwerpe is al in 1959 in The Times Literary Supplement gebruik.
Kenners in dié studieveld is vier jaar later ufologists genoem.
3. (c) Robbeneiland, wat ongeveer 2 km breed en 3,5 km lank is, lê
in Tafelbaai, 9 km noord van Groenpunt en 7 km wes van Bloubergstrand. Ander name van hom was Seal Island, Pikkewyneiland,
Robin en Isla de Cornelia. Dit was vroeër ’n kolonie vir melaatses en
’n inrigting vir mense met geestesiektes. Van 1969 tot 1996 is dit as
’n gevangenis gebruik, veral vir politieke gevangenes soos Nelson
Mandela, wat 18 jaar daar aangehou is.
4. (1c) Namibië – Namibiese dollar; (2c) Zimbabwe – Zimbabwiese
dollar; (3a) Botswana – pula; (4b) Mosambiek – metical; (5d)
Eswatini – lilangeni (meervoud: emalangeni); (6e) Lesotho – loti
(meervoud: maloti).
5. (b) China (die Volksrepubliek China). Hanyu Pinyin (kortweg
Pinyin) is die manier waarop woorde in Standaardchinees sedert
1958 in Romeinse letters geskryf word. Dié term Pinyin, wat
“gespelde klank” beteken, is ontwikkel deur onder andere die
taalkundige Zhou Youguang, die “vader van Pinyin”. Die Verenigde
Nasies het Pinyin in 1986 as ’n internasionale standaardstelsel
aanvaar. Die gebruik van Romeinse letters om Chinees te skryf
dateer al van 1605, toe die Jesuïtiese sendeling Matteo Ricci ’n boek
daaroor uitgegee het. (In Pinyin word China geskryf as Zhongguó,
wat “Sentrale Staat” beteken.)
6. (b) 1582 was die jaar waarin die eerste Europese lande oorgeskakel het van die Juliaanse kalender, wat sedert 46 v.C. gebruik is, na
die Gregoriaanse kalender, genoem na pous Gregorius XIII.
Frankryk, Italië, Pole, Spanje en Portugal het dadelik oorgeskakel
en hul kalender met 10 dae aangeskuif. Oostenryk en party Duitse
state het in 1583 gevolg, Hongarye in 1587 en die ander Duitse state
in 1610. Die VSA, Brittanje en Kanada se aanpassings was in 1752.
Ander lande het later gevolg, soos Japan (1873), Rusland (1918),
Griekeland (1923), Turkye (1926) en Saoedi-Arabië (2016).
7. (c) Noorweë se grootste stad is Oslo, die hoofstad, met 681 000
inwoners. Daarna volg die stede Bergen (272 000), Trondheim
(182 000) en Stavanger (131 000).
8. (a) Verkoue. Nasofaringitis verwys na die swelling van die
neusgange en die agterkant van die keel. Oorpyn word otalgie
genoem. Griep is ook bekend as influensa, van die Italiaanse
influenza (invloed), wat sedert 1504 vir verskeie siektes gebruik
word. Dit verwys na die invloed van die sterre.
9. (d) Perd. Dié perde- en ponierasse het hul oorsprong in Swede
(Götland-ponie), Engeland (Dartmoor-ponie), Rusland (Basjkir),
Frankryk (Bask), Spanje en Frankryk (Pottok), Oostenryk (Haflinger) en Noorweë (Noorweegse fjord).
10. (a) Die Egeïese See, in die oostelike Middellandse See, is
ongeveer 640 km lank (van noord na suid), 280 km breed en op
party plekke tot 2 250 m diep. Vroeër is dit die (Griekse) Argipel
genoem, omdat daar so baie eilande is. Van die bekendste groot
eilande is Kreta en Rhodos. Die meeste ander eilande kom in twee
groepe voor: die Siklade, suidoos van Griekeland, en die Sporade,
aan die ooskus van Griekeland.

