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Dwars
5.  Droë aarde
7.  Buigsaam, net meer nog
8.  5 Dwars in ou Rome
9.  Stompsnoet-hondjie
10.  Plat visse met sweepsterte
11.  Seegroen mineraal
12.  Plekke vir navorsing oor bome
15.  Velopening
16.  Skerppuntige werktuig
18.  Jy kry dit van melk of bloed
20.  Wat eie lof doen
22.  Blyke van erkentlikheid 
23.  Sy gang is geen vordering nie

Af
1.  Skoonmaakding
2.  Deel van jou kop waarop jy gaan skuins lê?
3.  Te berde bring
4.  Dit is sy werk om geld te waag
5.  Swart agaatsteen
6.  Woljersie wat jy bo-oor ander klere dra
11.  Taamlik
13.  Boomagtige plante
14.  Hoera in Madrid
17.  Afgebakende gebiede
18.  Groot en pragtig
19.  Ondertoe afgaan, soos ’n voet in sagte grond
21.  Blaf
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Crossword

Pretblad2 uit 5

Across
2.  Chink
5.  Faint
8.  Prolonged pains
9.  Wish for
10.  Golfer’s warning
11.  Advantage
12.  Inn
14.  New wine
16.  Performs surgery
17.  Female sheep
20.  Noted printing errors
22.  Head of state
25.  Enjoy

27.  Snow vehicle
28.  Became visible
32.  Titled woman
34.  Corrodes
35.  Hex
36.  A�rm with confidence
37.  Poem of heroism
38.  Lowest point
39.  Exploits
40. Headwear

15 September 2020

Down
1.  Exclusive story
2.  Allude
3.  Sets apart
4. Motif
5.  Mineral springs
6.  Type of film
7.  Egg dish
12.  Hangs fluttering
13.  Place of worship
15.  Employed
18. Irrigates
19. Cold dishes
21. Showing veneration

23. Pierced with many holes
24. Pretended
26. Pass away
29. Fruit
30. Subtle emanations
31. Moral
33. High mountains
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Sudoku
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1.  Watter kleure verskyn op die Shoprite-embleem?
2.  In watter fliek speel Brad Pitt die rol van Tyler Durden?
3.  Op watter datum word die volgende Amerikaanse presidentsverkiesing gehou?
4.  Hoeveel sirkels is in die embleem van die Olimpiese Spele?
5.  In watter jaar het die PlayStation 2 beskikbaar geword?

222
Moeilikheidsgraad: Kafdraf
Voltooi die rooster sodat elke ry dwars, elke kolom af en elke 3x3-kassie die syfers 1 tot 9 bevat. Dis al wat jy moet doen. G’n wiskunde 
is nodig nie. Die rooster is vol syfers, maar niks hoef bymekaargetel te word nie. Jy los die raaisel met logika en beredenering op. 
Lees meer by http://wikipedia.org/wiki/Sudoku.



Jongspan
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PATRONE
Voltooi die volgende patrone met vyf getalle elk.

9753197531 _ _ _ _ _ _
8642086420 _ _ _ _ _ _
1245712457 _ _ _ _ _ _
9865398653 _ _ _ _ _ _
4578345783 _ _ _ _ _ _
6598165981 _ _ _ _ _ _
0147901479 _ _ _ _ _ _
9630196301 _ _ _ _ _ _
8523685236 _ _ _ _ _ _
9637496374 _ _ _ _ _ _



Oplossings

Pretblad5 uit 5

Breinknoop
1.  Rooi en wit
2.  Fight Club
3.  3 November 2020
4.  Vyf
5.  2000

15 September 2020

Sudoku  [221 14 September]

Crossword  [510 14 September]
Across: 3. Eraser; 8. Prodigal; 10. Ewe; 11. Novenas; 14. Adept; 17. Adieu; 18. Redeem; 20. Spud; 21. Prop; 23. Sleet; 25. Lisp; 27. Web; 29. Adds; 
30. Alien; 32. Neat; 34. Free; 35. Greece; 38. Enter; 40. Idler; 41. Idolise; 44. Tun; 45. Evasions; 46. Gifted.
Down: 1. Spear; 2. Moved; 3. Ego; 4. Rave; 5. Ale; 6. Resided; 7. Results; 9. Inter; 12. Naps; 13. Adulated; 15. Devil; 16. Peppered; 19. Mow; 
22. Pen; 24. Educe; 25. Laments; 26. Sifting; 28. Beg; 31. Nero; 33. Aries; 36. Elbow; 37. Erose; 39. Hive; 42. Let; 43. Sad.

Blokraai  [14 225 14 September]
Dwars: 1. Voel; 8. Ontkennend; 9. Verkeerd; 10. Peil; 12. Adders; 14. Leirat; 15. Geknor; 17. Gesond; 18. Adel; 19. Altesame; 21. Ontknoping; 22. Alge.
Af: 2. Onverdeeld; 3. Lonk; 4. Steeks; 5. Pendel; 6. Snippies; 7. Edel; 11. Inagneming; 13. Eintlike; 16. Raadop; 17. Getril; 18. Alom; 20. Saga.
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Blokraai

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

439
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is ’n woord vir mense wat saamwerk met die vyand wat hul land beset. (Let wel: Afrikaans, soos 
Engels, Nederlands, Duits, Deens, ens., kry die woord uit Frans, oorspronklik uit Latyn; dit is geen anglisisme nie!) SMS die woord BLOK 
gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 19 September om 12:00, en elke SMS kos R1,50. Gratis SMS’e geld nie, en foutiewe 
SMS’e word verreken. Die wenner word op 6 September  aangekondig.

13 September 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).

2 uit 6 13 September 2020

Dwars
1.  Stille water, . . . grond
7.  Lakune; ook groot gemis weens die afwesigheid van iemand of iets
8.  Baie harde straatklip
9.  Jy gee iemand ’n vuile wanneer jy jou oë beskuldigend op hom rig
11.  Wie dit spreekwoordelik in ’n mandjie dra, probeer die onmoontlike vermag
12.  Ongewyd of wêrelds
14.  Sidder
15.  Afrikaanse Handelsinstituut (afk.)
16.  Verskillende vlakke van iets, byvoorbeeld ’n troukoek
19.  Hulle rym met bogenoemde – en die troukoek kan wel  uiteindelik in hulle beland!
20.  Sout van salisielsuur
22.  Stad wat beroemd is om sy Skewe Toring
24.  Dele van ’n heelgetal in die wiskunde
28.  Sinus (meetkunde, afk.)
29.  Onbenullig of gering
30.  Ontsettend, skreiend of verskriklik
31.  Bakker se mengsel van meel en ’n vloeistof
32.  Vir die ou Egiptenare een van die dele van die siel
 (die deel wat die liggaam sou verlaat wanneer die dood intree)
33.  Boulevard (afk.)
34.  Wat mikroskope doen om ons die onsigbare te laat sien
36.  In Genesis, iets van die eerste man wat God omgebou het tot ’n vrou
39.  In die wiskunde is dit nagenoeg 3,14
40.  Verenig, soos die vier Britse kolonies in 1910 in Suid-Afrika
42.  Afbeeldings of illustrasies in boeke
43.  Term van Freud
44.  Ekstra, los afdelings wat by koerante gevoeg word

Af
1.  Menigmaal
2.  Dekweefsel van die liggaam se buite-oppervlak
3.  Gooi dit in die bos om dalk ’n beroering te veroorsaak
4.  Kerkhervormer
5.  Strepies lig wat van ’n ligbron af skyn
6.  Ongebonde
8.  Oorlogsgereedskap
9.  As dit oer is, verwys dit volgens wetenskaplikes na ’n
 kosmiese ontplo�ng “in die begin”
10.  Klimatologie
13.  . . . lux (laat daar lig wees)
17.  Adorasie
18.  Ek kom in . . . beskeidenheid na jou met hierdie versoek
21.  Apparate vir die projeksie van plat, ondeurskynende voorwerpe
23.  Daad van te laat binnegaan
25.  Hert, letterlik binne-in die kareeboom!
26.  Ou narkosemiddel met ’n aptyt?
27.  Kilogreep (afk.)
28.  David Kramer sing van die dorpe in Montagu . . . wêreld
30.  Stad van Shakespeare se Romeo en Juliet
33.  Strukture oor riviere
35.  ’n Ligte hou gee
37.  Woorddeel wat lewe beteken
38.  Gebiedend of geboul (afk.)
41.  Kry jou . . . (maak dat jy wegkom)



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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Maklik
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Wat beteken 

1. Rangskik die volgende stede in die volgorde van die verste suid tot die verste noord. (a) Tokio, Japan; (b) Rome, Italië; (c) Ankara, Turkye; (d) 
Athene, Griekeland.
2. Hoeveel oë het die volgende diere? (a) Bye; (b) Spinnekoppe; (c) Naaldekokers; (d) Mantisse (bidsprinkane).
3. Watter klein eilandstaat in Asië het vier amptelike tale uit vier taalfamilies? (a) Singapoer; (b) Sri Lanka; (c) Oos-Timor; (d) Taiwan.
4. Watter klein eilandstaat in die Stille Oseaan was in die 1970’s en 1980’s een van die lande met die hoogste gemiddelde inkomste per persoon?
(a) Fidji; (b) Tonga; (c) Nauru; (d) Samoa.
5. Watter eenheid van massa bestaan uit 100 punte van 2 milligram elk? (a) Ons; (b) Pond; (c) Voet; (d) Karaat.
6. Watter land het die langste grens met ’n gebied wat onder Frankryk se beheer is? (a) Duitsland; (b) Brasilië; (c) Kanada; (d) Rusland.
7. Watter Afrikaland se staatshoof was in sy jonger dae ’n beroemde sokkerspeler wat die gesogte Ballon d’Or gewen het? (a) Liberië; (b) Nigerië; 
(c) Marokko; (d) Egipte.
8. Hoeveel stelle tande is in olifante se leeftyd in hul bek? (a) Drie; (b) Vier; (c) Vyf; (d) Ses.
9. Wat is die gemiddelde dikte, in millimeter, van die osoonlaag oor die Aarde se oppervlakte?
(a) 3 mm; (b) 13 mm; (c) 23 mm; (d) 33 mm.
10. In watter land word die meeste ontsoute water ter wêreld geproduseer? (a) Algerië; (b) Saoedi-Arabië; (c) Libië; (d) Egipte.

(a) soort lemur   (b) uitgang
(c) moeilike stryd

Wat beteken die woord sifaka?



Jongspan
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RUIMTELIKE BEWUSTHEID
Kyk mooi na die blok hier onder. 
Antwoord deur die regte vorm langs die vraag te teken.

Watter vorm is regs 
van die ovaal?

Watter vorm is links 
van die hart?

Watter vorm is onder 
die ster?

Watter vorm is bo 
die kruis?

Watter vorm is regs 
van die hart?

Watter vorm is links 
van die driehoek?

Watter vorm is onder 
die diamant?

Watter vorm is tussen 
die reghoek en die 
vierkant?
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Blokmakierie 

(a) soort lemur

Blokraai [435   16 Augustus]

Die woord sifaka verwys na enigeen van ’n paar lemurs wat op 
Madagaskar voorkom en tussen 40 en 55 cm lank word. (WAT)

1. (a) Tokio, Japan (ongeveer 35 grade Noord) is die verste suid van
die vier stede. Dit word gevolg deur (d) Athene, Griekeland (38 grade
Noord), (c) Ankara, Turkye (40 grade Noord) en (b) Rome, Italië
(42 grade Noord).
2. (a) Bye het vyf oë: twee groot saamgestelde oë met duisende
lense en drie eenvoudige oë wat lig waarneem. (b) Spinnekoppe het
agt oë. Twee grotes op die voorkant van die kop gee ’n duidelike
beeld in kleur en help met afstandskatting, terwyl ses oë aan die
kant van die kop beweging kan waarneem. (c) Naaldekokers het vyf
oë: twee groot saamgesteldes met tot 30 000 lense en drie kleiner
enkelvoudige ligsensitiewe oë. (d) Mantisse (bidsprinkane) het vyf
oë: twee grotes aan die kant van die kop en drie kleineres wat in ’n
driehoek gerangskik is op die voorkop.
3. (a) Singapoer se nasionale taal is Maleis, wat saam met Engels,
Mandaryns (Chinees) en Tamil die amptelike tale is. Maleis behoort
tot die Austronesiese taalfamilie, wat deur mense in Suidoos-Asië
algemeen gebruik word. Tamil kom van die Dravidiese taalgroep, 
wat in Sri Lanka, Pakistan en die suide van Indië algemeen is. 
Singapoer se Standaardmandaryns is ’n vorm van Mandaryns, ’n taal 
van die Chinees-Tibettaanse taalfamilie wat hoofsaaklik in China en 
die omliggende lande gepraat word. Engels is ’n Wes-Germaanse 
taal van die Indo-Europese taalfamilie.
4. (c) Nauru was in die 1970’s en die vroeë 1980’s een van die lande
met die hoogste gemiddelde inkomste per inwoner, hoofsaaklik
danksy fosfate wat ontstaan het uit die ghwano van die seevoëls
wat al eeue lank op die eilande voorkom. Dié fosfaatbronne is 
uitgeput, en Nauru is nou een van die wêreld se armste lande. Dit het
nie ’n amptelike hoofstad nie, maar die parlement is in Yaren.
5. (d) Karaat is ’n eenheid waarmee edelstene en pêrels se massa
bepaal word. Een karaat is gelyk aan 200 milligram. Op die Vierde
Algemene Konferensie oor Gewigte en Mate is dié eenheid in 1907
erken. Die karaat wat goud se suiwerheid uitdruk, verwys na ’n 
gedeelte gelyk aan 1/24 van ’n geheel. ’n Voorwerp met 16 dele goud
en 8 dele van ’n allooi is 16 karaat goud. Suiwer goud is 24 karaat.
6. (b) Die Brasiliaanse deelstaat Amapá se grens met Frans-Guiana
(’n oorsese gebied van Frankryk) is 730 km lank. Frankryk se ander
lang grense is met Spanje (646 km), België (556 km), Switserland
(525 km), Italië (476 km) en Duitsland (418 km).
7. (a) Liberië se president, George Weah, is die eerste en tot dusver
enigste Afrika-sokkerspeler wat die Ballon d’Or én Fifa se Wêreld-
speler van die Jaar-toekenning gekry het (in 1995). Hy het vroeg in
2018 Liberië se 25ste president geword.
8. (d) Ses stelle. ’n Olifant het twee lang ivoortande langs die bek
en vier tande in die bek. Elk van die vier tande is ongeveer so groot
soos ’n baksteen. Wanneer een tand afgeslyt het, vervang ’n ander
een dit. ’n Olifant het altesaam ses sulke stelle tande (24 tande).
9. (a) 3 mm is die gemiddelde dikte van die osoonlaag oor die Aarde
se oppervlakte. Die osoonkonsentrasie in die Aarde se atmosfeer
word in Dobson-eenhede gemeet. Een Dobson-eenheid is die aantal
osoonmolekules wat nodig is om ’n laag suiwer osoon van 0,01 
millimeter dik te skep by ’n temperatuur van 0 grade Celsius en ’n 
druk van 1 atmosfeer. Oor die Aarde se oppervlakte is die osoonlaag 
se gemiddelde dikte ongeveer 300 Dobson-eenhede, wat gelyk is 
aan ’n laag van 3 millimeter dik.
10. (b) Saoedi-Arabië se 27 ontsoutingsaanlegte, wat meer as 3 
miljoen kubieke meter water per dag kan produseer, voorsien 
ongeveer die helfte van hierdie land se drinkwater.

Versteekte sin: Die leemte wat Faan sal laat, is nie vreeslik groot nie.
Dwars: 1. Diepe, 7. Leemte, 8. Kei, 9. Kyk, 11. Water, 12. Profaan, 14. Ril, 15. AHI, 16. Lae, 19. Mae, 20. Salisilaat, 22. Pisa, 24. Breuke, 28. Sin, 29. Nietig, 30. Vreeslik, 31. Deeg, 32. Ka, 33. Bd., 34. Vergroot, 36. 
Rib, 39. Pi, 40. Unieer, 42. Prente, 43. Ego, 44. Bylaes. 
Af: 1. Dikwels, 2. Epiteel, 3. Klip, 4. Reformator, 5. Strale, 6. Vry, 8. Krygstuig, 9. Knal, 10. Klimaatkunde, 13. Fiat, 17. Aanbidding, 18. Alle, 21. Episkope, 23. Inlating, 25. Ree, 26. Eter, 27. Kg, 28. Se, 30. Verona, 33. 
Brûe, 35. Raps, 37. Bio-, 38. Geb., 41. Ry.
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