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Blokraai

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

449
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 28 November om 12:00, en elke SMS kos R1,50. Gratis SMS’e geld nie, en foutiewe 
SMS’e word verreken. Die wenner word op 29 November aangekondig.

22 November 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
2.  Sy is deur haar stie�amilie mishandel, maar word ’n prinses in die sprokie
7.  Hidrofobie word deur die byt van só ’n hond veroorsaak
8.  Wat die genoemde persoon se eiendom en syne alleen is
9.  Stuk gereedskap van die skilder of verwer
11.  Ware of wesentlike
13.  Totus tuus beteken geheel die . . .
14.  Iets onder jou mond waarvan jy tot op die punte van jou vingers 
 kan kennis dra?
16.  Groot aap van Afrika
19.  Om . . . brode beteken om darem kos te kan koop uit jou verdienste
22. Medisynewinkel
23.  Die Baai, kortweg
24.  Gesluit
25.  Ontsettend
27.  Jy noem dié ou vuurmaakplek sewe keer as jy die spesialisasiekursusse  
 uitspel!
28.  Bitter kaal en dor
29.  Brood en dies meer
30.  Taalkommissie (afk.)
31.  Stuur iemand met ’n kluitjie hierin as jy jok en hom op ’n dwaalspoor bring
32.  Kortste maand vir die skrywer!
33.  ’n Vreeslose mens het geen bange op die kop nie
36.  Skoolhoofde
38.  Kroeg met ’n blik op sake?
39.  Sluheid
40.  Oudnoorse heldeverhaal
42.  Familie van primate bekend as die “groot ape”
44.  Ons Moederstad en omgewing
47.  Hoe iemand is as hy vol van 39 Dwars is (veral van die leidraad self)
48.  Wat betrekking het op die plek in 44 Dwars waar ons
 land se wette gemaak word

Af
1.  Sekere regsgeleerdes
2.  Weerskante
3.  Wyfie-otte
4.  50% van 2
5.  Volgens die vasgestelde voorskrif vir ’n erediens
6.  Woord wat ’n getal aandui, kortweg
10.  Het van iets af ondertoe gestort
12.  Agtervoegsel vir oks-, chlor-, sulf- en morb-
15.  Die Iliade is ’n Griekse . . . oor ’n episode uit die beleg van Troje
17.  Soort geelrooi klei wat in verf gebruik word
18.  Die aantrekking na jou toe, bv. van ’n donkie deur vir hom ’n geelwortel te wys
20.  Van, soos of rakende die opperhuid
21.  Smal dele van botteltjies aan die bokant
26.  Rooibruin aanpaksel op yster
31.  Spaanse rivier ֺr ֺ wat soos tien rand kan lyk!
32.  Iemand van Madagaskar
34.  Beslis nie (leenwoord uit Nguni)
35.  Is hierdie mineraal te ruil vir u liter? (twee anagramme)
37.  Kring- of bolvormig
41.  . . .-47 is ’n Russiese aanvalsgeweer uit die Koue Oorlog
43.  As die veld . . . die brand is, word baie plante verwoes
45.  Gat in die grond waarin water opwel
46.  Stad van die Galdeërs waaruit Abram (Abraham) weggetrek het



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.  Watter land se breedte (die verste afstand van oos na wes) is die naaste aan die Maan se deursnee? (a) Brasilië; (b) Australië;  
 (c) VSA; (d) Kanada.

2.  Hoeveel keer is die Ei�eltoring in Parys, Frankryk, hoër as die Vryheidstandbeeld by New York? Naastenby (a) 2½ keer; (b)
 3½ keer; (c) 4½ keer; (d) 5½ keer.

3.  Watter land kry vanjaar die meeste van sy elektrisiteit (ongeveer 70,6%) van kernkrag? (a) Frankryk; (b) VSA; (c) Rusland;
 (d) Slowenië.

4.  Watter van dié lewende wesens kan infrarooi én ultraviolet lig waarneem? (a) Brulpadda; (b) Arend; (c) Uil; (d) Goudvis.

5.  Watter groot rots in die Middellandse See bestaan meestal uit grys kalksteen? (a) Kreta; (b) Minorka; (c) Rots van Gibraltar;
 (d) Rhodos.

6.  Watter een van die volgende het NIE in Skotland ontstaan nie? (a) Whisky; (b) Doedelsak; (c) Haggis; (d) = (wiskundeteken).

7.  Waar kom die meeste van die Aarde se suurstof vandaan? (a) Oseane; (b) Atmosfeer; (c) Antarktika; (d) Amasone-reënwoud.

8.  Op 12 Oktober 1999 was die Aarde se bevolking 6 miljard, volgens die Verenigde Nasies. In watter jaar het dit 7 miljard bereik?
 (a) 2008; (b) 2009; (c) 2010; (d) 2011.

9.  Watter hemelliggaam het ’n baie groot, gladde gebied wat Utopia Planitia genoem word? (a) Mercurius; (b) Venus; (c) Mars;
 (d) Die Maan.

10.  Watter twee Amerikaanse deelstate het die 18de amendement tot die VSA se grondwet verwerp? (Dit is die amendement
 ingevolge waarvan van 1919 tot 1933 die maak, vervoer en verkoop van sterk drank verbied is.) (a) Rhode Island; (b) Maine; (c)
 New York; (d) Connecticut.

Wat beteken die woord

insinje?
(a) toegeeflikheid  (b) verwarde persoon; (c) kenteken
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Blokmakierie 
Versteekte sin: Aspoestertjie was eintlik ’n gorilla, en toe skrik haar prins hom ’n aap!
Dwars: 2. Aspoestertjie, 7. Dol, 8. Eie, 9. Kwas, 11. Eintlike, 13. Uwe, 14. Ken, 16. Gorilla, 19. Den, 22. Apteek, 23. PE, 24. Toe, 25. Verskriklik, 
27. Es, 28. Bar, 29. Kos, 30. TK, 31. Riet, 32. Mei, 33. Haar, 36. Prinsipale, 38. Oog, 39. Lis, 40. Saga, 42. Hominidae, 44. Kaap, 47. Slu,
48. Parlementêre.
Af: 1. Advokate, 2. Alkante, 3. Sôe, 4. Een, 5. Ritualisties, 6. Telw. (telwoord), 10. Afgeval, 12. -ied, 15.
Epos, 17. Oker, 18. Lokking, 20. Epiteliaal, 21. Nekkies, 26. Roes, 31. Rio (R10), 32. Malgas, 34. Aikôna, 35. Rutiel, 37. Rond, 41. AK, 43. Aan, 
45. Put, 46. Ur.

(c) kenteken
Die woord insinje verwys na ’n o�siële kenteken van ’n amp of waardigheid, 
soos ’n draagteken van ’n militêre o�sier.
Die woord kan teruggevoer word na Latyn insigne, wat “teken” of “wapen” 
beteken.

1. (b) Australië se breedte, van oos na wes, is ongeveer 4 000 km. Die
Maan se deursnee is 3 474,2 km, net meer as ’n kwart van die Aarde 
se deursnee van 12 742 km. Brasilië is 4 319 km breed, die VSA 
(sonder die deelstate Alaska en Hawaii) ongeveer 4 509 km en 
Kanada 9 306 km.
2. (b) 3½ keer. Die Ei�eltoring is 324 meter hoog, terwyl die Vryheid-
standbeeld 93 meter hoog is. Die Ei�eltoring is deur Gustave Ei�el 
ontwerp en in 1889 voltooi om die Franse Revolusie (wat in 1789 
begin het) te herdenk. Die toring weeg 10 100 ton, en 2,5 miljoen 
klinknaels hou die 18 000 metaaldele aanmekaar. Ei�el het ook die 
Vryheidstandbeeld se raamwerk ontwerp.
3. (a) Frankryk is die land wat die grootste persentasie (70,6%) van 
sy elektrisiteit van kernreaktors kry. In meer as 30 lande word 
kernkrag gebruik, maar net in Frankryk, die Oekraïne (53,9%), 
Slowakye (53,9%) en Hongarye (49,2%) is dit die hoofbron van 
elektrisiteit. Ook in ander lande kan groot hoeveelhede kernkrag 
opgewek word. In die VSA word die meeste kernkrag opgewek (meer 
as 800 000 gigawatt), maar dit is net 19,7% van die land se
elektrisiteit.
4. (d) Goudvisse is die enigste diere wat infrarooi én ultraviolet lig 
kan sien. Warmbloedige diere soos voëls en soogdiere kan nie 
infrarooi lig sien nie. Party koudbloedige diere, soos slange, en 
bloedsuiende insekte, soos muskiete en weeluise, kan wel infrarooi 
lig sien. Party visse, soos die salm en die piranha, kan infrarooi lig 
sien.
5. (c) Die Rots van Gibraltar (of Jabal Tarik, genoem na ’n 
Berber-bevelvoerder wat Spanje verower het) is ’n reuserots (426 
meter hoog) wat die grootste deel van die Britse gebied Gibraltar 
uitmaak. Die grootste deel van dié rots se bokant is ’n natuurreser-
vaat waar sowat 300 Turkse ape (Engels: Barbary apes) voorkom.
6. (b) Doedelsak en (d) = (wiskundeteken). Die doedelsak is baie 
oud en kom vermoedelik oorspronklik uit Asië. Die wiskundeteken = 
is ’n uitvinding van Robert Recorde, ’n fisikus en wiskundige van 
Tenby in die suide van Wallis. Hy het dit in 1557 van (II) na = veran-
der. In dieselfde jaar het hy die +-teken, wat al vroeër bestaan het, 
weer in Brittanje bekendgestel.
7. (a) Oseane is die grootste voorsieners van suurstof, wat meestal 
kom van plankton, klein waterplante naby die oppervlakte van seë 
en oseane. Dit dryf saam met seestrome en skei suurstof af as ’n 
byproduk van fotosintese, waarvoor sonlig en koolstofdioksied 
gebruik word. Een spesie, Prochlorococcus, is die kleinste foto-
sintetiese organisme.
8. (d) 2011. Die Dag van Ses Miljard is die Verenigde Nasies se naam 
vir 12 Oktober 1999, en 31 Oktober 2011 is die Dag van Sewe Miljard. 
Vandeesmaand is die wêreldbevolking 7,8 miljard. In 2024 behoort 
dit 8 miljard te word en in 2042 9 miljard.
9. (c) Mars se Utopia Planitia (Grieks en Latyn vir “Nêrenslandvlak-
te”) is ’n groot vlakte in die gebied Utopia, die grootste impakkrater 
op Mars en in die sonnestelsel, met ’n deursnee van ongeveer 3 300 
km. Dit is waar die ruimtetuig Viking 2 in 1976 geland het. Vanjaar sal 
die Tianwen 1 daar land.
10. (a) Rhode Island en (d) Connecticut het nie die 18de amende-
ment tot die VSA se grondwet aanvaar nie. Dié amendement het die 
“vervaardiging, invoer, verkoop of vervoer van sterk drank” landwyd 
verbied. (Die jare waarin dit gegeld het, word algemeen die 
prohibisietydperk genoem.) Die Kongres het die 18de amendement 
op 18 Desember 1917 voorgestel, en die vereiste aantal deelstate het 
dit op 16 Januarie 1919 bekragtig. Die amendement is vroeg in 1933 
deur die 21ste amendement herroep. Utah was op 5 Desember 1933 
die laaste deelstaat wat laasgenoemde onderteken het.
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