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Dwars
7.  Mense van Athene (6)

8.  Digter — Marais (6)

9.  Wyer versprei (4)

10.  Kundige plannemaker (8)

11.  Toejuigings (7)

13.  Kussingoortreksels (5)

15.  Geskrewe of gesproke taalgebruik (5)

17.  Repies deeg (7)

20.  Tiendelige (8)

21.  Trots van Tafelberg (4)

23.  Bedbedekkings (6)

24.  Ledig wees (6)

Af
1.  Plotseling opkomende begeerte (4)

2.  Onverwags plesier verskaf (6)

3.  Soutmengsel vir koeie (7)

4.  Literatuursoort (5)

5.  Stel voorspelers (6)

6.  Organisasie wat internasionale misdrywe ondersoek (8)

12.  In ’n hoë mate of ongetwyfeld (8)

14.  Doodluiters; sonder opgewondenheid (7)

16.  Sagte tipe roomys sonder room (6)

18.  Kwinkslag (6)

19.  Hulle vlieg op besems (5)

22.  Seevis wat in riviere aanteel (4)

40



Crossword

Pretblad2 uit 4 24 Februarie 2021

47
Accross
5.  Duty rate (6)

7.  Agreed, visibly (6)

9.  Agreed! (4)

10.  Honourable (7)

11.  A couple of December days (4)

13.  Manufacturer’s assurance (8)

15.  Dealerspeak for “used” car (3, 5) (3-5)

16.  50-50 (4)

17.  Commuters, collectively (7)

19.  Another’s gain? (4)

20.  Very unpleasant and prolonged experience (6)

21.  Vast, flat, treeless Arctic region (6)

Down
1.  Coup d’état (8)

2.  Bird’s beak (4)

3.  Overdrawn (2, 3, 3)

4.  Auction o� (4)

6.  Add-on charge (3)

8.  Announce o�cially (7)

12.  Basement’s use, often (7)

13.  Piece of good fortune (8)

14.  Government’s revenue department (8)

17.  Academic period (4)

18.  Director’s “Stop!” (3)

19.  Advance (4)



Breinknoop

Sudoku
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1.  Wie is vyfde in die ry van aanspraakmakers op die Britse troon?
2.  Wat is die VSA se grootste deelstaat?
3.  Wie het die sprokie Sneeuwitjie en die sewe dwergies opgeteken?
4.  Wat is die hoofstad van Hawaii?
5.  In watter land het enchiladas ontstaan?
6.  Hoeveel eiers lê ’n hoenderhen gemiddeld per jaar?

047
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.



Oplossings
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Breinknoop
1.  Prins Louis
2.  Alaska
3. Die broers Grimm
4.  Honolulu
5.  Mexiko
6.  260

24 Februarie 2021

Sudoku  [046   23 Februarie]

Crossword  [46   23 Februarie]
Across: 1. Mars; 3. arm; 5. mega; 10. debrief; 11. earth; 12. authenticate; 14. decide; 16. parcel; 18. spick-and-span; 21. album; 22. discuss; 
24. suet; 25. bed; 26. noon.
Down: 1. mad; 2. robot; 4. refute, 6. erratic; 7. agha; 8 aides-de-camp; 9. merchandise; 12. addy; 13. clan; 15. capable; 17. candle; 19. Pluto; 
20. rags; 23. sun.

Blokraai  [39   23 Februarie]
Dwars: 1. sero; 3. artritis; 9. oesters; 10. gesel; 11. speurverhaal; 13. nestel; 15. enorme; 17. regsbeginsel; 20 dolwe; 21. liewers; 
22. tweesang; 23. brûe.
Af: 1. slotsang; 2. Russe; 4. rasper; 5. regshandiges; 6. tasbaar; 7. salf; 8. leermeesters; 12. deflasie; 14. steilte; 16. Keulen; 18. sweer; 
19. adjt.
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Blokraai

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 5

462
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die naam van sekere voëls waarvan een in ’n liedjie bekendheid verwerf het. SMS die woord 
BLOK gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 27 Februarie om 12:00, en elke SMS kos R1,50. Gratis SMS’e geld nie en 
foutiewe SMS’e word verreken. Die wenner word op 14 Maart aangekondig.

21 Februarie 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.  Hulle het die meeste teëspoed en die minste blydskap
12.  Stuipe of die piep wat ’n mens wil kry oor iets
13.  Naam op Ierse euromunte
14.  Versierde houer wat in die dieretuin wegkruip?
15.  Toestel vir die maal van iets
16.  Aanvoerder
17.  Damp
19.  Gepeins
20. Van een plek na ’n ander gaan
21.  Diere wat beskou word as die oorsprong van die vigspandemie by mense
23.  Pypies waardeur bloed vloei
25.  Bruidegom se klere
28.  Uitgestrekte vlaktes in die noordelike poolstreke
30.  Groot, sterk houer van die vervoerondernemer
31.  Wie dit teen die prikkels doen, is ongehoorsaam
32.  Plek vir ’n bokbaard
34.  Wanneer die perde horings kry
35.  Elkeen wat van ’n misdryf aangekla word, is op ’n regverdige verhoor . . .
36.  Woord ná die Kaspiese, Dooie en Middellandse
37.  In SA is dit regstellend
42.  Wat die leeglêer doen as hy snik? (anagram)
43.  Iemand wat taks met volmaan sou verander in ’n Canis lupus (in fiksie)
45.  Alte familiêr (met iemand wees)
46.  Wat die drang het om dinge te beskadig of te breek

Af
1.  Vruggies, dalk op ’n pizza of waaruit olie gepers word
2.  Simbool vir ’n ligtende gas
3.  Skerfie van bv. ’n stukkende ruit
4.  Trefwoord in woordeboek
5.  Hulle laat in kombuise die trane rol!
6.  Sy rande is van goud
7.  Hulle kan afgesny, natgemaak of opgesit word
8.  Terrein met ’n e�e oppervlak, sonder bulte en duike
9.  Kiesreg is die reg om dit te doen
10.  Rieme wat neergelê word, maar deur pensioenarisse, nie deur hardlopers nie!
11.  Ovaal
18.  Ag tog, so ’n luiaard van die bos!
20.  Terugkerende instrumentale tussenspel in vokale komposisies
22.  Verdrag wat tussen regerings gesluit word
24.  Hierdie kunstenaar skep deur middel van inbyting
26.  Suikerbosse, bergrose of selfs krieketspelers
27.  Slegs een van 21 Dwars
29.  Teenoor bruto
31.  Noodsein
32.  Klein insnyding, soos met ’n knipmes in hout
33.  Nein, njet en aikôna!
38.  Wat iemand opgelê is toe hy gemuilband is
39.  Aanvanklik
40.  Wat iemand doen terwyl hy gemuilband is
41.  Hiermee werk die pottebakker
42.  Elfde maand, kortweg
44.  Figuur (afk.)



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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Vasvra

Woordslim met die WAT

Moeilik
Sudoku

Maklik
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1. Wat is die meeste agtereenvolgende jare waarin Februarie 28 dae het? 
(a) Vier; (b) Vyf; (c) Ses; (d) Sewe.
2. Naby watter dorp is Suid-Afrika se enigste vuurtoringmuseum? 
(a) Stilbaai; (b) Hermanus; (c) L’Agulhas; (d) Kleinmond.
3. Hoe ver is Moskou, Rusland se hoofstad, en Washington DC, die VSA se hoofstad, van mekaar?
(a) 7 816 km; (b) 8 816 km; (c) 9 816 km; (d) 10 816 km.
4. Wat is die verskil, in meter, tussen die wêreld se hoogste punt bo seevlak en die laagste punt onder seevlak (op land), wat albei 
in Asië is? 
(a) 9 280,65 meter; (b) 10 280,65 meter; (c) 11 280,65 meter; (d) 12 280,65 meter.
5. Wat is die verste wat ’n mens van enige see of oseaan is op die landengte wat Sentraal-Amerika genoem word (tussen Mexiko in
Noord-Amerika en Colombia in Suid-Amerika)?
(a) 100 km; (b) 150 km; (c) 200 km; (d)250 km.
6. Watter begrip wat as die teenoorgestelde van déjà vu beskou word, word beskryf as ’n “eienaardige sensasie dat bekende 
omgewings vreemd voorkom; die illusie dat die persoon nog nooit so iets gesien het nie”? 
(a) Presque vu; (b) Jamais vu; (c) Déjà visité; (d) Je t’aime.
7. Teen watter temperatuur (in grade Celsius) word die balle vir die Grand Slam-tennistoernooi in Wimbledon gehou? 
(a) 10 grade; (b) 15 grade; (c) 20 grade; (d) 30 grade.
8. In watter oseaan is die Sargassosee, ’n gebied tussen vier seestrome wat ’n “drywende seewierwoud” genoem word? 
(a) Indiese Oseaan; (b) Stille Oseaan; (c) Atlantiese Oseaan; (d) Suidelike Oseaan.
9. Wat word die verskynsel genoem wanneer mense wat gyselaars aanhou, simpatie met dié gyselaars ontwikkel? 
(a) Stockholm-sindroom; (b) Helsinki-sindroom; (c) Parys-sindroom; (d) Lima-sindroom.
10. Wat word onaktiewe middels genoem wat pasiënte soms in plaas van geneesmiddels kry? 
(a) Kodeïen; (b) Plasebo; (c) Susmiddel; (d) Ketamien.

Wat beteken 

purpura?
(a) pruim met purperagtige vleis          (b) soort siektetoestand          (c) swaar, pers behangsel
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Blokmakierie 
Versteekte sin: Gelukkig was my oupa toe nooit regtig ’n weerwolf nie.
Dwars: 1. Ongelukkigstes, 12. Olel, 13. Eire, 14. Étui, 15. Meul, 16. Leier, 17. Wasem, 19. Gemymer, 20. Reis, 21. Ape, 23. Are, 25. Troupak, 28. 
Toendra, 30. Krat, 31. Skop, 32. Ken, 34. Nooit, 35. Geregtig, 36. See, 37. Aksie, 42. Niks, 43. Weerwolf, 45. Eie, 46. Vernielsugtig.
Af: 1. Olywe, 2. Ne, 3. Glasstukkie, 4. Lemma, 5. Uie, 6. Kruger, 7. Kele, 8. Gelykte, 9. Stem, 10. Tuie, 11. Eiervormige, 18. Ai, 20. Ritornel, 22.
Pakt, 24. Etser, 26. Proteas, 27. Aap, 29. Netto, 31. SOS, 32. Kepie, 33. Nee, 38. Swye, 39. Eers, 40. Swyg, 41. Klei, 42. Nov., 44. Fig.

(b) soort siektetoestand
Die woord purpura verwys na ’n siektetoestand wat gekenmerk word 
deur veelvuldige petegia en wat veroorsaak word deur defekte in die 
haarvate of ’n tekort aan bloedplaatjies. Dit kan teruggevoer word na ’n 
Latynse woord wat “pers” beteken. (WAT )

1. (d) Sewe agtereenvolgende jare. In 1900 het Februarie 28 dae 
gehad, want die Gregoriaanse kalender bepaal dat net eeujare wat 
deur 400 deelbaar is, skrikkeljare sal wees. Van 1897 tot 1903 het 
Februarie dus 28 dae gehad. Van 2097 tot 2103 sal Februarie weer 
in sewe agtereenvolgende jare net 28 dae hê.
2. (c) L’Agulhas is die dorp ongeveer ’n kilometer van Suid-Afrika se 
tweede oudste vuurtoring, wat in 1848 opgerig is by Kaap Agulhas, 
die suidelikste punt in Afrika. Die vuurtoring bevat Afrika se enigste 
vuurtoringmuseum, wat in 1994 geopen is.
3. (a) 7 816 km is die afstand tussen Moskou in Rusland en 
Washington DC in die VSA. Dié twee lande is die naaste aan mekaar 
by die Beringstraat, wat 85 km breed is. Die kleinste afstand tussen 
dié lande is tussen Rusland se Groot Diomede-eiland en die VSA se 
Klein Diomede-eiland, wat net 3,8 km van mekaar in die Bering-
straat lê.
4. (a) 9 280,65 meter. Die Aarde se hoogste punt op land is Everest 
se piek, wat 8 848 m hoog is. Dit lê op die grens tussen Nepal en 
China in die Himalajaberge. Die laagste punt op land is die oewer 
van die Dooie See, wat 432,65 m onder seevlak is. Die verskil tussen 
dié twee plekke is byna 9,3 km.
5. (c) 200 kilometer. Sentraal-Amerika bestaan uit sewe lande: 
Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala 
en Belize. Dié landengte strek ongeveer 1 835 km van noordwes na 
suid-oos in ’n wye boog, wat op die nouste plek net 50 km breed is. 
Geen plek in Sentraal-Amerika is verder as 200 km van ’n see of 
oseaan nie.
6. (b) Jamais vu is “die eienaardige sensasie dat bekende 
omgewings vreemd voorkom en die illusie dat iemand nog nooit so 
iets gesien het nie”. Dit word beskou as die teenoorgestelde van 
déjà vu, “die eienaardige sensasie dat ’n nuwe ervaring al in ’n 
vorige leeftyd beleef is”. Presque vu (“amper gesien”) is die gevoel 
dat jy iets sal onthou wat jy vergeet het. Déjà vécu (“reeds ervaar”)
is ’n intense vorm van déjà vu wat dit amper onmoontlik maak om 
tussen hede en verlede te onderskei. Déjà visité (“reeds besoek”) is 
mense se voorkennis van ’n plek waar hulle nog nie was nie. Déjà 
rêvé beteken “reeds gedroom”.
7. (c) 20 grade is die temperatuur waarteen die 54 250 geel tennis-
balle gehou word wat in Wimbledon gebruik word. ’n Bal se 
temperatuur beïnvloed sy wip. Hoe warmer ’n bal is, hoe hoër wip 
dit; en hoe kouer dit is, hoe minder wip dit. Die balle word in 
wedstryde ná die eerste sewe potte vervang en daarna ná elke
nege potte.
8. (c) Die Sargassosee in die Atlantiese Oseaan is genoem na ’n 
“drywende seewierwoud” van bruin alge (sargassum) wat elk so 
lank soos ’n skoolbus kan word. Die alge sit aan mekaar vas en vorm 
’n digte “mat” wat so groot soos verskeie sokkervelde saam kan 
wees. Die Sargassosee lê tussen die Golfstroom, die Noord-Atlan-
tiese Stroom, die Kanariese Stroom en die Noord-Atlantiese
Ekwatoriale Stroom oor ’n gebied wat ongeveer 1 100 km breed en 3 
200 km lank is.
9. (d) Lima-sindroom is genoem na ’n gyselaarsituasie in Lima, 
Peru, waar plaaslike militêre magte honderde gaste by ’n partytjie 
in die Japanse ambassade as gyselaars aangehou het. Die militêre 
magte het naderhand empatie met hul gyselaars ontwikkel. 
Stockholm-sindroom verwys na ’n situasie in 1973 in Stockholm,
Swede, waar gyselaars ná ’n bankroof simpatie met die rowers 
ontwikkel het.
10. (b) Plasebo’s is one�ektiewe middels. Die plasebo-e�ek is 
wanneer daar by pasiënte ’n skynbare verbetering is, al kry hulle 
medisyne wat nie werk nie (soos suikerpille of soutinspuitings). Die 
nosebo-e�ek is wanneer pasiënte ongunstige newe-e�ekte ervaar 
nadat hulle plasebo’s geneem het. (Plasebo is Latyn vir “Ek sal 
tevrede stel”, terwyl nosebo “Ek sal skade aanrig” beteken.)
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