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Dwars
1.  Wat oorbly (4)
3.  Paljas (8)
9.  Volgens soorte bymekaar voeg (7)
10.  Herhaal (5)
11.  Uitdeler van gawes (12)
13.  Rye (6)
15.  Woestyn se pakdiere (6)
17.  Kreef, Orion en Skerpioen (12)
20.  Groot vaartuie (5)
21.  Afstand doen van (7)
22.  Mengelmoes (8)
23.  Diere wat ’n wa trek (4)

Af
1.  Gegrief of ontevrede (8)
2.  Grootste musiekinstrument (5)
4.  Verganklike (6)
5.  Fabrieke waar skoeisel vervaardig word (12)
6.  Telefoniese versoeke (7)
7.  Reinigingsmiddel (4)
8.  Herskep (12)
12.  Waansinnige (8)
14.  Voorskrif by ’n maal (7)
16.  Speeksel uitgewerp (6)
18.  Embleme (5)
19.  Aamborstigheid (4)
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Across
7.  Dozen (6)
8.  Word spoken as a reminder to an actor of a forgotten
 word or line (6)
9.  Significant event in your life (9)
10.  Make an e�ort (3)
12.  Stir up public opinion (7)
14.  Short in duration (5)
16.  Ski resort in Colorado (5)
18.  Christen (7)
21.  Worker insect (3)
22.  Crockery and cutlery used for serving and eating meals (9)
25.  Babble or talk in a confused way (6)
26  Transparent eye layer (6)

Down
1.  Protective canopy over a doorway (6)
2.  Aqua, azure or navy (4)
3.  Say again (7)
4.  Vertebrae or backbone (5)
5.  Container of cardboard (3)
6.  Thinly dispersed (6)
11.  A child who is illmannered (4)
13.  Birch or blue gum (4)
15.  Mistaken belief (7)
17.  Ice cream topped with a sweet sauce, nuts and
 whipped cream (6)
19.  Wild piercing scream (6)
20.  Mammal of desert areas (5)
23.  Cable or metal thread (4)
24.  Low tide (3)
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1.  As wat staan wonderpeper ook bekend?
2.  In watter fliek sê die akteur Humphrey Bogart “We’ll always have Paris”?
3.  Wat is die drie primêre kleure?
4.  Wat was die Amerikaanse president Harry S. Truman se middelnaam?
5.  Wie was die eerste Westerse ontdekkingsreisiger wat China bereik het?

018
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.
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RUIMTELIKE ORIëNTASIE
Kleur die blokkies in die tweede kolom presies dieselfde in as die blokkies in die 
eerste kolom.
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Breinknoop
1.  Pimento
2.  Casablanca
3.  Rooi, geel en blou
4.  S
5.  Marco Polo

21 Januarie 2021

Sudoku  [017 20 Januarie]

Crossword  [17 20 Januarie]
Across: 3. cab; 7. desire; 8. relate; 9. flat; 10. trainers; 11. learner; 13. beret; 15. score; 17. hostess; 20. up in arms; 21. salt; 23. idioms; 
24. needle; 25. sad.
Down: 1. bell; 2. victor; 3. centred; 4. break; 5. plunge; 6. starters; 12. escapade; 14. godsend; 16. random; 18. tester; 19. cross; 22. lull.

Blokraai  [15 20 Januarie]
Dwars: 1. oorveeg; 5. Inkas; 8. paniekbevange; 9. erg; 10. sielsieke; 12. opdoen; 13. betwis; 15. elementêr; 16. tas; 18. intelligensie; 
20. galop; 21. susters. 
Af: 1. oopte; 2. rondgedrentel; 3. edelstene; 4. gebrek; 5. ipv, 6. konserwatisme; 7. skedels; 11. speurders; 12. opening; 14. etnies; 17. sjefs; 
19. lap.
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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

457
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is ’n woord vir gerugte wat waar of onwaar kan wees. SMS die woord BLOK gevolg deur jou 
antwoord na 34581. Die lyn sluit op 23 Januarie om 12:00, en elke SMS kos R1,50. Gratis SMS’e geld, nie en foutiewe SMS’e word verrek-
en. Die wenner word op 7 Februarie aangekondig.

17 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).
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Dwars
1.  Hulp verleen
4.  Biskopsmus
6.  Sy kan ook ’n eggenote wees
8.  ’n Groep kundiges se intense “bymekaarsit van die koppe”
12.  Teken wat ’n getal voorstel
13.  Nou opening wat uitgaan op eet!
14. Waar jy mee verkeer, word jy mee ge- . . .
15.  ’n Sekere
16.  Werker wat 1 Dwars doen vir ’n meerdere
19.  Sak sy andersom, is dit baie koud binne!
22.  In die rigting van
23. As gevolg van (afk.)
24.  Atlantiese standaardtyd (afk.)
25.  Dit is heelwat laer as kniediep
28.  Hulle brand intern in die voorligters!
30.  Iemand wat mondelings tone voortbring
31.  Piepklein lid van die spinnekopagtiges in die subklas Acarina (of Acari) 
 wat in houtbosse aangetref word
33.  Wat die wekker moet maak
35.  Tussenvoeg
38.  Paginas
40.  Sterk plaasvoertuie van Piet Retief-hulle?
41.  Besigheid Suid-Afrika (afk.)
42.  Hoe die oorblufte mens staan en kyk as hy iets aangaap
45.  Insomnia

Af
2. Verhalend, groots en heroïes
3.  Ou wisselvorm van die woord vir iets in vrugte wat ’n jellie kan vorm 
 (die uitgang is -ine i.p.v. -ien)
4.  Fluweelagtige materiaal weerskante TEgemoetKOM, maar draai dit om!
5.  En dergelike meer (afk.)
6.  Hulle is nie (meer) slawe nie
7.  Mimi Coertse was een, en so ook wyle Luciano Pavarotti
8.  Sir Francis, die eerste Engelsman wat om die wêreld gevaar het
9.  Net soos
10.  Indiaanse stam van Noord-Dakota in die VSA, ook Arikara genoem
11.  Houer vir die oorblyfsels van ’n kremasie
12.  Tweedimensionale uitgestrektheid wat ’n ander een sny 
 (anagram: V-lyn sak)
17.  Gaan (iets doen in die toekoms)
18.  (Vloeistof) uit ’n kraan kry
20.  Vuurherde
21.  Venus is die aand- sowel as die môre- . . .
26.  Krulkopmeisietjie of -seuntjie
27.  Wat ’n heelgetal aandui (in wiskunde)
29.  Swart of gekleurde vloeistof vir die drukker
30.  Jy kan hierin sit as dit vier mure het, maar ook as dit op
34  Dwars is
31.  Republiek wat die westelike derde van die eiland Hispaniola beslaan
32.  Grimeermiddel vir die oogwimpers
34.  ’n Gegewe . . . moet jy nie in die bek kyk nie
36.  Nuwe reël (afk.)
37.  Net so ’n rapsie in die sentrum van die fraksie!
39.  Water word in hulle opgegaar
43. Rigting van die môrerooi
44. Kwaai afguns



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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1.  In watter jaar het Gabriel Fahrenheit die eerste betroubare kwiktermometer ontwerp? 
 (a) 1414; (b) 1514; (c) 1614; (d) 1714.
2.  Wat was die kookpunt van water volgens die termometer wat Anders Celsius in 1742 ontwerp het? 
 (a) 0 grade Celsius; (b) 32 grade Celsius; (c) 100 grade Celsius; (d) 212 grade Celsius.
3.  Hoe hoog is die grootste roosboom waarvan ons weet? 
 (a) 4,689 m; (b) 5,689 m; (c) 6,689 m; (d) 7,689 m.
4.  Watter kleur is skerpioene as ’n mens hulle in ultravioletlig of in maanlig sien?
 (a) Rooibruin; (b) Blougroen; (c) Oranjegeel; (d) Bloupers.
5.  Watter lid van die Britse koningsgesin het in die Tweede Wêreldoorlog in die Britse weermag as werktuigkundige en 
 vragmotorbestuurder gedien? 
 (a) Koning George VI; (b) Lord Louis Mountbatten; (c) Prins Philip; (d) Koningin Elizabeth II.
6.  Wat van die 12 ruimtemanne wat op die Maan geland het, het daar agtergebly? 
 (a) Handskoene; (b) Suurstofsilinders; (c) Helms; (d) Stewels.
7.  Watter woord word gebruik om te beskryf dat ’n mens iets probeer sê, maar die presiese woord daarvoor vergeet het? 
 (a) Likantropie; (b) Letologika; (c) Glaikit; (d) Glossolalie.
8.  Waarvoor staan die P in die afkorting PKR (Engels: PCR) wat die naam is van ’n toets wat vir Covid-19 gebruik word? 
 (a) Polimerase; (b) Persoonlike; (c) Pandemie; (d) Privaat.
9.  In watter land is die samowar uitgevind, wat gewoonlik gebruik word om die water te kook waarmee tee gemaak word? 
 (a) Israel; (b) Rusland; (c) Frankryk; (d) China.
10.  Maurice Ralph Hilleman het 8 van die 14 noodsaaklike mediese hulpmiddels ontwikkel wat vandag wêreldwyd gebruik word. 
 Watter hulpmiddels is dit? 
 (a) Vitamiene; (b) Pynpille; (c) Entstowwe; (d) Antibiotika.

Wat beteken 

puszta?
(a) boomlose vlakte          (b) puisiegesig          (c) onbeskofte persoon
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TEENOORGESTELDES
Pas die teenoorgestelde woorde bymekaar.

toe

krom

regs

af

onder

min

glad

af

stomp

ver

links

op

bo

grof

skerp

aan

oop

naby

baie

reguit



Oplossings

Sudoku 

Woordslim

Vasvra

MoeilikMaklik

Juniorblokraai  

Pretblad6 uit 6 17 Januarie 2021

Blokmakierie 
Versteekte sin: Help, my vrou dink sy is ’n yskas en die lig hou my wakker as sy oopmond slaap. 
Dwars: 1. Help, 4. Myter, 6. Vrou, 8. Dinkskrum, 12. Syfer, 13. Reet, 14. Eer, 15. Ene, 16. Assistent, 19. Yskas, 22. Na, 23. A.g.v., 24. AST, 
25. Enkeldiep, 28. Ligte, 30. Sanger, 31. Houtmyt, 33. Wakker, 35. Inlas, 38. Bladsye, 40. Trekkers, 41. BSA, 42. Oopmond, 45. Slaap-
loosheid. Af: 2. Epies, 3. Pektine, 4. Moket, 5. E.d.m., 6. Vryes, 7. Operaster, 8. Drake, 9. Nes, 10. Ree, 11. Urn, 12. Snyvlak, 17. Sal, 18. Tap, 
20. Kaggels, 21. Ster, 26. Krullebol, 27. Integraal, 29. Ink, 30. Saal, 31. Haïti, 32. Maskara, 34. Perd, 36. NR, 37. Aks, 39. Damme, 43. Oos, 
44. Nyd.

(a) boomlose vlakte
Die woord puszta verwys na ’n plat, boomlose vlakte in Hongarye. Die 
woord kan teruggevoer word na ’n Hongaarse woord. (WAT)

1. (d) 1714. Galileo Galilei van Italië het teen 1592 ’n eenvoudige 
termometer gemaak wat nie baie akkuraat was nie. Dit het 
bestaan uit ’n omgekeerde glasfles met ’n nou nek vol water. 
Wanneer die temperatuur verander het, het die lug in die fles 
ingekrimp of uitgesit, en dit het die watervlak laat styg of daal. 
Daniel Gabriel Fahrenheit, ’n Duitse wetenskaplike, het teen 
1714 akkurate kwiktermometers begin maak en ’n skaal gebruik 
met drie vaste punte: 0 grade, 30 grade (vriespunt) en 90 grade 
(liggaamstemperatuur). Die skaal is later gemerk van 32 grade 
(die smeltpunt van ys) tot 212 grade (die kookpunt van water). 
Elke graad op Fahrenheit se temperatuurskaal is 1/180 van die 
verskil tussen dié twee punte.
2. (a) 0 grade Celsius. Anders Celsius, ’n Sweedse sterrekundige, 
het in 1742 die eerste temperatuurskaal met 100 grade 
ontwerp. Daarop was 0 grade die kookpunt van water en 100 
grade die smeltpunt van sneeu. Dié orde is later omgeruil, met 
vriespunt by 0 grade en kookpunt by 100 grade Celsius.
3. (b) Die roosboom van Christopher Rose van La Puente in 
Kalifornië was 5,689 m hoog toe dit in 2017 amptelik gemeet is. 
Dié rekordboom se rose is van die Bewitched-variëteit.
4. (b) Blougroen. ’n Skerpioen se uitwendige skelet (eksoskelet) 
vertoon ’n helder blougroen skynsel wanneer ’n mens onder 
ultravioletlig daarna kyk. Molekules in ’n laag van die taai, 
ietwat buigbare deel van ’n skerpioen se eksoskelet absorbeer 
ultravioletlig se langer golflengtes en straal dit uit in verskillende 
golflengtes wat snags dié blougroen skynsel afgee. In studies is 
bevind dat ’n skerpioen se hele liggaam eintlik ’n ligopsporings-
toestel is wat dit help om ultravioletlig te vermy, sodat dit beter 
vir potensiële vyande kan wegkruip.
5. (d) Koningin Elizabeth II, destyds die troonopvolger, het haar 
teen die einde van die Tweede Wêreldoorlog as Elizabeth 
Windsor by die Britse weermag aangesluit en is in Londen as 
werktuigkundige en bestuurder van militêre vragmotors 
opgelei. Sy is die enigste vroulike lid van die koninklike familie 
wat in die weermag gedien het en die enigste lewende 
staatshoof wat in die Tweede Wêreldoorlog in die weermag was.
6. (d) Stewels. Neil Armstrong en Buzz Aldrin het ongeveer 100 
voorwerpe op die Maan agtergelaat om die maanlandingstuig 
se vrag ligter te maak. Dit het ingesluit stewels, asook kameras 
en allerhande gereedskap. Hulle het ook ’n Amerikaanse vlag 
agtergelaat (wat deur die landingstuig se uitlaatgasse 
omgewaai is) en ’n silikonskyfie met boodskappe van 
Amerikaanse politici, Nasa-administrateurs en wêreldleiers.
7. (b) Letologika kom van die Griekse woorde lethe (vergeetag-
tigheid) en logos (woord). Likantropie is ’n toestand wat mense 
laat glo dat hulle wilde diere kan word. Glaikit is ’n Skotse en 
Noord-Engelse woord vir onnosel, gek of onnadenkend. Glosso-
lalie is Grieks vir spreek in tale.
8. (a) Polimerase. Die polimerase-kettingreaksie (PKR; ook 
DNS-amplifikasie genoem) is in 1983 deur die Amerikaanse 
wetenskaplike Kary Mullis uitgevind. Hy het in 1993 daarvoor 
die Nobelprys vir Chemie gekry. Dié proses word gebruik om DNS
te vermeerder sodat dit makliker bestudeer kan word. Miljoene 
identiese replikas van ’n stukkie DNS kan gou vervaardig word, 
omdat die toename eksponensieel is.
9. (b) Rusland. ’n Samowar is ’n metaalketel, dikwels van 
koper, met ’n kraan aan die onderkant wat in Rusland gebruik 
word om water te kook vir tee. Die oorspronklike samowars 
dateer uit die middel van die 18de eeu. Ou samowars is gesogte
vertoonstukke. Samowars het ook in verskeie dele van Europa 
asook in die Midde-Ooste gewild geword.
10. (c) Entstowwe. Maurice Ralph Hilleman (1919-2005), ’n 
Amerikaanse mikrobioloog, het meer as 40 entstowwe ontwikkel. 
In kinders se inentingskedule word 14 entstowwe toegedien. 
Hilleman het 8 daarvan ontwikkel, naamlik dié teen masels, 
pampoentjies, hepatitis A en B, waterpokkies, meningitis, 
longontsteking en die bakterie Haemophilus influenzae. 
Hillleman se entstowwe kan elke jaar tot 8 miljoen lewens red.
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