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Blokraai

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

441
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 3 Oktober om 12:00, en elke SMS kos R1,50. Gratis SMS’e geld nie, en foutiewe 
SMS’e word verreken. Die wenner word op 4 Oktober  aangekondig.

27 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).
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Dwars
1.  Bevrore lekkerny, dalk in ’n horinkie
6.  Wie ’n . . . soos ’n sif het, onthou niks
9.  Teken aan ’n winkeldeur wanneer sake gedoen word
10.  Minstens 2 000 van die eenheid waarmee petrol gemeet word
14.  ’n Mens se gesondheid kan dit weg hê ná ’n ongeluk
15.  Brekfisse, noenmale en dinees
16.  Apparate met sporte
17.  Los en . . . praat
18.  Naald vir steke aanbring, maar nie die een vir wonde nie!
20.  Liggelowiges eet glo alles hiervoor op
23.  In 6 Dwars bewaar
25.  Dataoorsending (afk.)
26.  Pootuit in, kortom, “die vriendelike of die winderige stad”?
27.  Ondanks
30.  Onduidelike
31.  Die Simboliese . . . van 1938 het geëindig met hoeksteenlegging
 van die Voortrekkermonument
34.  Koniese speelding wat draai
35.  Soos iets is wat jy glad nie uit jou 6 Dwars kan wis nie
38.  Informele verkorting van alles
39.  Keëldraende naaldhoutboom
41.  Waar Trump in November wil weer triomfeer, kortweg
42.  Indonesiese eiland waar jy Djakarta sal vind
44.  Woorde soos appel en appèl, asook sigaretas (tas
 met sigare) en sigaretas (as van ’n sigaret)

Af
1.  Mense wat stompies weggooi!
2.  Het jy al . . . in jou lewe met iemand van die Britse vorstehuis
 gepraat?
3.  Weer baie bedrywig raak
4.  Klein vaartuie wat voor die wind beweeg
5.  Meubelstuk waarin jy die dinge aan jou lyf sal bêre
7.  Mense wat dit só met mekaar is, dink dieselfde oor iets
8.  Antieke
11.  Bynaam van rugby se legendariese Du Randt
12.  Liewe en sagte, of delikate
13.  Klassieke koor van die omgekrapte Ier?
14.  Deelstaat van die Switserse Konfederasie
17.  Amptelike landstaal (vyf letters), maar nie Swazi of Xhosa nie
19.  Rivier wat saam met drie van sy sytakke deur Turyn vloei
21.  Ontdekking van “swart goud” op ’n plek
22.  Figure met ink inprik in iemand se vel
24.  Genre van ligte opera, voorloper van die moderne musiekblyspel
28.  Jou knus tuismaak in of teen
29.  Bedryf van diere deur paring te laat vermeerder
32.  Ligte roomtertjie
33.  Roei die korrupsie met wortel en . . . uit
36.  Vriendelike talent?
37.  Arabiese land reg in die middel van die hoofstad van Albanië!
39.  Om die wêreld in tagtig . . . (klassieke Franse roman
 deur Jules Verne)
40.  Glo dit of . . .
41.  Boom waarvan Adam en Eva die blare gebruik het vir klere
42.  Afrikaanse sanger . . .Black
43.  Romeinse ses



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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Wat beteken 

1. Wat is die naam van die enigste onafhanklike land sonder stemreg of nasionale verkiesings? (a) Die Vatikaanstad; (b) San Marino; 
(c) Switserland; (d) Monaco.
2. In die sokkerwêreld is daar ’n hele paar tweestryde tussen tradisionele teenstanders (of aartsvyande). Kies vir elke stryd die twee teenstanders. 
(1) El Clásico; (2) Der Klassiker; (3) Derby d’Italia; (4) The North West Derby. (a) Real Madrid; (b) Bayern Munich; (c) Manchester United; (d) 
Juventus; (e) Barcelona; (f) Liverpool; (g) Borussia Dortmund; (h) Inter Milan.
3. Watter land se 1900-grondwet bevat ’n bepaling oor die moontlike byvoeging van Nieu-Seeland as ’n staat? (a) Japan; (b) Australië; (c) VSA; 
(d) Verenigde Koninkryk.
4. In watter land is die wêreld se hoogste waterval, volgens die World Waterfall Database? (a) Argentinië; (b) Brasilië; (c) Peru; (d) Suid-Afrika.
5. Watter naam is gebruik deur sewe Katolieke pouse, drie Russiese tsaars, vyf Macedoniese heersers en twee Skotse konings?
(a) Paulus; (b) Gregorius; (c) Alexander; (d) Petrus.
6. Watter groot Europese rivier vloei van wes na oos? (a) Seine; (b) Wolga; (c) Ryn; (d) Donou
7. In watter land vloei die Dnjeper- en Dnjester-riviere in die Swartsee? (a) Oekraïne; (b) Turkye; (c) Bulgarye; (d) Hongarye. 8. Naby watter eiland 
lê Kaffeklubben-eiland, die wêreld se noordelikste punt op land? (a) Svalbard; (b) Franz Josefland; (c) Newfoundland; (d) Groenland.
9. Watter drie van die volgende lande lê op twee vastelande? (a) Egipte; (b) Turkye; (c) Slowenië; (d) Jordanië; (e) Rusland; (f) Belarus.
10. In watter staat van die VSA se gebiedswaters staan die Vryheidstandbeeld (Statue of Liberty)? (a) New Jersey; (b) Washington DC; (c) New 
York; (d) Massachusetts.

(a) soort doek (b) klaagliedere
(c) lastighede

Wat beteken gremiale?



Jongspan
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KLANKE
Omkring die eindklank van elke prent.
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Blokmakierie 

(a) soort doek

Blokraai [437   30 Augustus]

Die woord gremiale is ’n Katolieke term wat verwys na ’n skootdoek van 
sy of linne wat op die biskop se knieë gelê word by die mis en
ander plegtighede wanneer hy op die troon sit. (WAT)

1. (a) Die Vatikaanstad is die enigste land in die wêreld wat geen 
nasionale verkiesings het nie. Die Vatikaanstad het ongeveer 800 
inwoners, waarvan 450 burgerskap het (insluitend meer as 30 
vroue), maar geen stemreg nie. Die Vatikaanstad het in 1929 
onafhanklik geword van Italië en is ’n onafhanklike stadstaat met 
die Pous as heerser. 
2. (1a en e) El Clásico – Real Madrid en Barcelona speel van 1902 af 
teen mekaar. Van die 244 wedstryde het elke span 96 wedstryde 
gewen en 52 was gelykop. (2b en g) Der Klassiker – Bayern Munich 
en Borussia Dortmund het mekaar in 1965 al begin aandurf. Van die 
126 wedstryde het Bayern 60 gewen, Borussia Dortmund 33 en 33 
was gelykop. (3d en h) Derby d’Italia – Juventus en Inter Milan se 
tweestryd het al 214 keer plaasgevind. Juventus het 94 keer gewen, 
Inter Milan 67 keer en 53 wedstryde was gelykop. (4c en f) The North 
West Derby tussen Manchester United en Liverpool het in 1894 begin 
en in die 204 wedstryde het Manchester United 80 keer gewen en 
Liverpool 67 keer. Daar was 57 keer ’n gelykop uitslag.
3. (b) Australië se 1900-grondwet het voorsiening gemaak daarvoor
dat Nieu-Seeland ’n staat kan word. Daar was ook sprake van ’n 
doeane-unie, valuta-unie en ’n gesamentlike weermag. Op grond 
van die twee lande se goeie betrekkinge het die Nieu-Seelandse 
premier Geoffrey Palmer al gesê dat Nieu-Seeland “die meeste 
voordele van ’n Australiese deelstaat het sonder om een te word”.
4. (d) Suid-Afrika se Tugela-waterval is volgens die World Waterfall
Database die wêreld se hoogste waterval, met vyf valle wat saam 
948 meter hoog is. Volgens ’n Tsjeggiese wetenskaplike ekspedisie 
wat in 2016 opmetings gedoen het, kan dit tot 983 meter hoog 
wees. Die Angel-waterval in Peru is volgens die meeste bronne die 
wêreld se hoogste waterval, maar die metodes vir die bepaling van 
dié waterval se hoogte (979 meter) word in twyfel getrek en dit is 
moontlik net 807 meter hoog. Daar sal eers sekerheid wees oor die 
werklike status van dié twee watervalle wanneer albei se hoogte 
volgens die nuutste wetenskaplike metodes bepaal is.
5. (c) Alexander was ’n baie algemene naam vir konings, tsaars en
Katolieke pouse. Een van die Macedoniese konings, Alexander die 
Grote (356-323 v.C.), het binne ’n paar jaar ’n groot deel van die 
bekende wêreld verower.
6. (d) Die Donou, Europa se tweede langste rivier ná die Wolga, is die
enigste Europese rivier wat van wes na oos en noord na suid vloei. 
Dit ontspring in die Swartwoud en vloei 2 888 km ver deur tien lande 
tot in die Swartsee.
7. (a) Oekraïne. Die Dnjeper, Europa se vierde langste rivier, 
ontspring naby Smolensk in Rusland en vloei deur Belo-Rusland en 
die Oekraïne tot in die Swartsee. Die Dnjester begin in die Oekraïne, 
vloei deur Moldowa en terug na die Oekraïne waar dit in die 
Swartsee uitmond.
8. (d) Groenland (’n selfregerende gebied van Denemarke) se 
Kaffeklubben-eiland is die wêreld se noordelikste punt op land. 
Lande wat baie ver noord lê, is Rusland, Kanada, Noorweë en die 
VSA.
9. (a) Egipte; (b) Turkye; (e) Rusland. Egipte is hoofsaaklik in Afrika
(93,5%) en die res lê op die Arabiese Skiereiland in Asië. Turkye lê
meestal in Asië (97%) met ongeveer 3% in Europa, net soos 
Rusland (77% in Asië en 23% in Europa).
10. (a) New Jersey. Die Vryheidstandbeeld is volgens die US 
Geological Survey deel van New York se 10de Kongresdistrik, maar 
dit staan in werklikheid in New Jersey se gebiedswaters. Die 
standbeeld is ook baie nader aan die grondgebied van die staat New 
Jersey as aan dié van die staat New York.

Versteekte sin: My geheue lol nou so, ek onthou nie eens wat ek vergeet het nie.
Dwars: 1. Roomys, 6. Geheue, 9. Oop, 10. Kiloliters, 14. Knou, 15. Etes, 16. Lere, 17. Vas, 18. Breipen, 20. Soetkoek, 23. Onthou, 25. Do, 26. PE, 27. Nieteenstaande, 30. Vae, 31. Ossewatrek, 34. Tol, 35. Onvergeet-
lik, 38. Als, 39. Den, 41. VSA, 42. Java, 44. Heteronieme.
Af: 1. Rokers, 2. Ooit, 3. Oplewe, 4. Seilbote, 5. Klerekas, 7. Eens, 8. Eeueoue, 11. Os, 12. Tere, 13. Rei, 14. Kanton, 17. Venda, 19. Po, 21. Olievonds, 22. Tatoeëer, 24. Operette, 28. Nestel, 29. Teelt, 32. Soesie, 33. 
Tak, 36. Gawe, 37. Iran, 39. Dae, 40. Nie, 41. Vy, 42. Jo, 43. VI.


