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Dwars
1.  Vis gebruik vir soesji (4)
3.  Mense kry dit op verjaarsdae (8)
9.  Middelpunt van ’n sikloon (3)
10.  Muisvanger (3)
11.  Prosessie van sierwaens (5)
12.  Reghoekige kleiblok (5)
13.  Peulgewas se saadjie (6)
15.  Anton wat die Liedjieboer genoem word (6)
18.  Bêre, spaar of verorber (6)
20.  Hawe vir seiljagte (6)
21.  Byeboer (5)
24.  Tydelik verbied (5) 
25.  Daar is sewe in ’n week (3)
26.  Voël se huis (3)
27.  Verkeerd oordeel (8)
28.  Triomf (4)

Af
1. Onnette (8)
2.  Lampe (5)
4.  Sag ruis (6)
5.  Daarheen (7)
6.  Skoon en sindelik (7)
7.  Beknopte (4)
8.  Botterbroodjie (4)
14.  Kragtigste (8)
16.  Gerekende sprekers (7)
17.  Net daardie een (7)
19.  Teenoor hemelse (6)
21.  Nosie (4)
22.  Silindervormige vloeistofhouers (5)
23.  Lug in longe trek (4)
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Across
7.  Informal for psychopath (6)
8.  Pictures taken by cameras (6)
9.  Area of short, regularly mown grass in a garden (4)
10.  Product of 10 and 100 (8)
11.  Blossoms on plants (7)
13.  Without clothes (5)
15.  Complete disorder (5)
17.  Very distant (7)
20.  Highly successful song or film (5, 3)
21.  Garden tool used to gather loose leaves (4)
22.  FBI is short for Federal — of Investigation (6)
23.  Rational motive (6)

Down
1.  Jerusalem and Tel Aviv are in this country (6)
2.  Look at all parts of something carefully in order to 
 detect some feature (4)
3.  Position of the body when standing or sitting (7)
4.  Track of a wild animal (5)
5.  Greek dish made of minced lamb, aubergines, 
 tomatoes, with cheese sauce on top (8)
6.  Notice and take swift advantage of a mistake (6)
12.  Timber outbuilding for garden tools (8)
14.  Group of buildings containing a plant assembly 
 for the manufacture of goods (7)
16.  Quality of being amusing (6)
18.  Try to obtain by requesting (3, 3)
19.  Low woody plant (5)
21.  Back part (4)



Breinknoop

Sudoku
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1.  In watter hoofstad is die Marley-museum?
2.  Watter vulkaan het van 18 tot 21 Januarie 1951 uitgebreek en meer as 3 000 sterftes veroorsaak?
3.  Wat beteken “dim sum”?
4.  Watter Egiptiese koningin het die mag oorgeneem en haarself farao genoem?
5.  Wat het op 1 Januarie 1901 begin?

011
Moeilikheidsgraad: Kopkrap
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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HERKEN DIE KLANK
Omkring al die prentjies wat begin met ’n p-klank.



Oplossings
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Breinknoop
1.  Kingston
2.  Lamington in Papoea-Nieu-Guinee
3.  Om aan jou hart te raak
4. Hatsjepsoet
5.  Die 20ste eeu

13 Januarie 2021

Sudoku  [010 12 Januarie]

Crossword  [xxx (xx) 12 Januarie]
Across: 1. impala; 5. dweebs; 8. stud; 9. vengeful; 10. chimes; 11. medics; 12. burn; 14. bad; 15. cord; 16. tsetse; 18. nephew; 20. criminal;
22. legs; 23. bestow; 24. satire.
Down: 2. match; 3. abdomen; 4. advisable; 5. don; 6. emend; 7. bouncer, 11. McDonalds; 13. upsurge; 15. copilot; 17. tempt, 19. eager; 
21. new.

Blokraai  [9 12 Januarie]
Dwars: 7. besope; 8. outyds; 9. judo; 10. onooglik; 11. attaché; 13. naïef; 15. bleik; 17. Richard; 20. raamwerk; 21. lote; 23. figure; 24. latent.
Af: 1. gehu; 2. korona; 3. Lesotho; 4. foto’s; 5. stigma; 6. adviseer; 12. tolpaaie; 14. fiskale; 16. immuun; 18. helfte; 19. newel; 22. tang.
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Naam.........................................................................  Tel......................................  Faks of e-pos.............................................................
Vul jou naam en adres in, neem ’n foto van jou voltooide raaisel en e-pos dit na pretblad.weekliks@rapport.co.za. 
Skryf asseblief die nommer van die blokraaisel in die onderwerpveld.

Pretblad1 uit 6

456
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die naam van ’n staat in Afrika wat sy naam kry van die sogenaamde Leeuberge wat 
daarin voorkom. Die lyn sluit op 16 Januarie om 12:00, en elke SMS kos R1,50. Gratis SMS’e geld, nie en foutiewe SMS’e word verreken. 
Die wenner word op 17 Januarie aangekondig.

10 Januarie 2021



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).

Pretblad2 uit 6 10 Januarie 2021

Dwars
1.  Oktogonaal
7.  Met ghries, salf, botter, vet of olie bestryk
10.  Sewe, elf, dertien en sewentien is só
11.  Ieder wat presies in die middel van Soetmelksvlei is!
12.  ’n Onderneming wat op sulke wiele loop, vlot sonder probleme
 en struikelblokke
14.  Het as jou heer of heerser erken
15.  Hierby nog of insgelyks
17.  Besondere insig in die aard en handelinge van ander siele met 
 wie ons te make het
19.  Edgar Allan . . ., Amerikaanse skrywer van die makabere
20.  Souterig soos water wat blaf?
21.  Astronomiese eenheid (afk.)
22.  Semiete word beskryf as die afstammelinge van hierdie man 
 se oudste seun
24.  Iemand of iets uit ’n gevaar in veiligheid bring
25.  Aansteeklike kindersiekte
27.  Oseanografiese Navorsingsinstituut (afk.)
28.  Aanspoor of besiel
30.  Dit is elektries gelaai waar jy die nooi verkeerdom benader!
32.  Steek die elektriese koord se prop hierin
33.  Grootprater wat glo net raas soos bewegende lug
36.  Saaklike reg van gebruik (vir regsgeleerdes)
38.  Siklusse van 24 uur
39.  Premenstruele spanning (afk.)
41.  Wasmiddels
42.  Kort Engels, maar dit is ook maar beknop!
43.  Vanweë die hoofstad van Oostenryk?
44.  Die optrekking van vlae of seile

Af
1.  Het berei uit bestanddele, soos die apteker sy medisyne
2.  Woord vir orkaan in die westelike Stille Oseaan
3.  Tog te skatlik en grys, net meer nog
4.  Jy hoor drie “oe’s” maar geen “aa’s” nie as hierdie vroulike
 wildsbok ter sprake kom
5.  Kos inblik of inbottel
6.  Elke . . . het sy gebrek (uitdrukking)
7.  Iemand wat afstigting voorstaan, bv. dié van een provinsie
 van die res van die land
8.  Alte presies en netjies
9.  Vernietiger
13.  Onverantwoordelike kwaadprater
16.  Hansie-my- . . .
18.  Aanhoudende kanonvuur
21.  Hartkramp is . . . pectoris
23.  Waaruit die feniks telkens weer sou verrys
26.  Skelms se agterlike bymekaarkomplek
28.  Versvoet van drie lettergrepe met die klem op die laaste
29.  Laat die aap hieruit om ’n geheim te verklap
31.  Ou gebou – vir die opvoering van musiekdramas – 
 wat kom uit die oonde? (anagram)
34.  Gedagte
35.  Groot groep Zoeloe-vegsmanne
37.  Oorwinning oor die gees? (anagram)
40.  Honderdste van ’n jen
41.  Mense sou dit nie kon dra as die wurms nie daar was nie



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

Pretblad4 uit 6 10 Januarie 2021

Die vrae handel oor gebeure van die afgelope eeu. Kies vir elke vraag die regte antwoord uit die volgende moontlike jare: 
1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010.

1.  Wanneer kon mense die eerste keer ’n afstandbeheer-toestel vir die televisiestel gebruik?

2.  In watter jaar is Suid-Afrika se sewende sensusopname sedert die land se totstandkoming in 1910 gehou?

3.  Wanneer het Brasilië in Mexiko die Sokkerwêreldbeker gewen met ’n oorwinning van 4-1 oor Italië?

4.  In watter jaar het die Maan met volmaan sy naaste posisie aan die Aarde sedert 1900 bereik?

5.  Wanneer is die wêreld se hoogste gebou, die Burj Kalifa, in Dubai geopen?

6.  Wanneer het die prototipe van die eerste Jeep sy verskyning gemaak? 

7.  In watter jaar het Tiger Woods drie Grand Slam-gholftoernooie gewen?

8.  In watter jaar het die eerste webblaaier, die WorldWideWeb, verskyn?

9.  Wanneer is laser die eerste keer gebruik?

10.  In watter jaar het die eerste radiostasie met ’n kommersiële lisensie begin uitsaai?

Wat beteken 

magol? 
(a) magtige persoon     (b) vraat     (c) streepsak



Jongspan
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VERBIND DIE KOLLETJIES
Tel saam om vir Snuffels te voltooi.
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Blokmakierie 
Versteekte sin: Hoe meer geolie die mens is, hoe meer lawaai hy. 
Dwars: 1. Agthoekig, 7. Smeer, 10. Onewe, 11. Elk, 12. Geoliede, 14. Gedien, 15. Ook, 17. Mensekennis, 19. Poe, 20. Brak, 21. AE, 22. Noag, 
24. Red, 25. Kinkhoes, 27. Oni, 28. Animeer, 30. Loon, 32. Sok, 33. Windlawaai, 36. Usus, 38. Dae, 39. PMS, 41. Sepe, 42. Eng, 43. Weens, 
44. Hysing. 
Af: 1. Aangemaak, 2. Tifoon, 3. Ouliker, 4. Koedoekoei, 5. Inlê, 6. Gek, 7. Sesessionis, 8. Eksieperfeksie, 9. Ruïneerder, 13. Losbek, 16. Kneg, 
18. Kanonnade, 21. Angina, 23. As, 26. Hool, 28. Anapes, 29. Mou, 31. Odeon, 34. Idee, 35. Impi, 37. Sege, 40. Sen, 41. Sy.

(b) vraat
Die woord magol is ’n woord wat in die streektaal voorkom en “vraat” 
beteken. Dit is onder andere in Riversdal opgeteken. (WAT)

1. In 1950 het TV-kyk regtig gemaklik geword. Die Zenith Radio 
Corporation se Lazy Bones was ’n afstandbeheerder wat met ’n dik 
kabel aan ’n televisiestel verbind is, sodat iemand van ’n rusbank af 
kanale kon verander of die TV-stel kon aan- en afskakel. Die 
Flash-Matic van ’n ingenieur van Zenith, Eugene Polley, was sonder 
’n kabel en het met fotoselle op ’n TV-stel gekommunikeer.
2. Die sensus van 1980 was die sewende ná uniewording in 1910. Ná 
1994 is alle bevolkingsgroepe volledig ingesluit by die sensusse wat 
in 1996, 2001 en 2011 gehou is. (Suid-Afrika se bevolking het die 
afgelope twee eeue aansienlik gegroei. In 1800 was dit ongeveer 
1,44 miljoen. Dit was 2,09 miljoen in 1850; 4,71 miljoen in 1900; 
13,63 miljoen in 1950; 44,97 miljoen in 2000 en meer as 59 miljoen 
in 2020.)
3. In 1970 het Brasilië die eindstryd van die Wêreldbeker-sokkertoer-
nooi teen Italië gewen. Pelé, Gérson, Jairzinho en Carlos Alberto het 
Brasilië se doele aangeteken, en Roberto Boninsegna het Italië se 
doel behaal. Dit was Brasilië se derde sokkertitel ná oorwinnings in 
1958 en 1962, toe Péle ook in die span was.
4. In 1930 was die Maan 356 396 km van die Aarde. In 1948 en 2016 
was dit net e�ens verder van die Aarde. Die Maan sal eers op 1 Januarie 
2257 weer só na aan die Aarde wees (356 371 km, of 25 km nader as 
in 1930). Die Maan is gemiddeld 382 900 km van die Aarde, maar 
dit wissel taamlik, want die Maan se wentelbaan is nie ’n sirkel nie.
5. 2010. Die Dubaise Burj Khalifa, met ’n hoogte van 829,8 meter, is 
teen ’n koste van ongeveer $1,5 miljard gebou. Dit het 154 
verdiepings en ’n vloeroppervlakte van meer as 309 000 km2. Die 
wêreld se hoogste nagklub is op die 144ste verdieping en die 
hoogste restaurant op die 122ste verdieping.
6. In Junie 1940, meer as ’n jaar voor die VSA se deelname aan die 
Tweede Wêreldoorlog, het die Amerikaanse weermag motorver-
vaardigers gevra om ’n ligte verkenningsvoertuig volgens weermag- 
voorskrifte te ontwerp. Willys-Overland het die prototipe, die Quad 
(na die 4x4-stelsel genoem) in November 1940 afgelewer. In 1941 is 
baie van dié betroubare voertuie, wat ’n belangrike rol in die oorlog
sou speel, aan die Amerikaanse weermag gelewer.
7. 2000 was Tiger Woods se beste jaar op die gholfbaan, want hy 
het drie van die vier Grand Slam-titels gewen. In Junie wen hy die 
Amerikaanse Ope met 15 houe, en in Julie wen hy die Britse Ope op 
St Andrews in Skotland met 8 houe. In Augustus verdedig hy sy 
Amerikaanse PGA-titel suksesvol. Hy wen in 2001 die Amerikaanse 
Meesters en word die houer van al vier Major-titels. Woods is die 
jongste gholfspeler wat al vier Majors kon wen.
8. In 1990 het die stigter van die World Wide Web, Tim Berners-Lee, 
die wêreld se eerste webblaaier ontwikkel en dit WorldWideWeb 
genoem. (Dié blaaier se naam is later na Nexus verander, om dit te 
onderskei van die World Wide Web, die miljarde webblaaie wat 
deur die internet bereik kan word.) Teen 2020 was daar in die 
wêreld meer as 4,66 miljard aktiewe internetgebruikers, waarvan 
ongeveer 36,54 miljoen in Suid-Afrika was.
9. 1960. Theodore Maiman het die eerste werkende lasertoestel 
gebruik toe hy op 16 Mei 1960 in Kalifornië in die Hughes-navorsings- 
laboratorium ’n kragtige flits laat skyn het op ’n robynstaaf wat 
met ’n lagie silwer bedek was. Die term laser is ’n akroniem vir “light 
amplification by stimulated emission of radiation”.
10. 1920. In November het die eerste radiostasie met ’n (beperkte) 
kommersiële lisensie, KDKA van Pittsburgh in Pennsilvanië, die 
Amerikaanse presidentsverkiesing se uitslae uitgesaai. Die radio 
(ook talking box genoem) het gou gewild geword, en in 1923 het 
Amerikaners 500 000 radio’s gekoop. In Suid-Afrika het radio-uit-
sendings in 1923 begin onder toesig van die Suid-Afrikaanse 
Spoorweë.
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