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Dwars
1.  Nederlandse skilder wat sy oor afgesny het (3, 4)
5.  Miskruier (5)
8.  Jerry Maguire-akteur (3,6)
9.  Uitstel (3)
10.  Katarak (5)
12.  Maat by grade (7)
13.  Afgesper (3)
14.  Adellike persoon (5)
16.  Vragbote (3)
17.  Kenia se hoofstad (7)
19.  Goed verstaan (5)
21.  Op reëlmatige tye van hare wissel (3)
22.  Guts (9)
24.  Meubelstuk wat gewoonlik vier pote het (5)
25.  Nie goeies nie (7)

Af
1.  Langdurige rusies (5)
2.  Nominaal (afk.) (3)
3.  Sonder verlof op iemand se eiendom kom (7)
4.  Dermatoloog (13)
5.  Laat groei (5)
6.  Mans wie se vrouens gesterf het (9)
7.  Onbuigsame (7)
11.  Drankie om die eetlus te prikkel (9)
13.  Wiel met puntige inkepings (7)
15.  Kentekens (7)
18.  Rondom bedek (5)
20.  Rolprente (5)
23.  Ter geleëner tyd (afk.) (3)

49



Crossword
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58
Accross
5.  Person whose behaviour or personality spoils 
 other people’s enjoyment (5, 6)
7.  Jump suddenly (4)
8.  Expand (8)
9.  Disclose a secret (7)
11.  Painful contraction of a muscle (5)
13.  Piece of fiction (5)
14.  Light shoes with straps (7)
16.  Junction of two streets (8)
17.  Give expression to an emotion (4)
18.  Result that is unwelcome (11)

Down
1.  Harvest (4)
2.  Medical instrument used for withdrawing or
 injecting fluids (7)
3.  Sofa (5)
4.  Came into view (8)
5.  Belonging to times before recorded history (11)
6.  Likeness (11)
10.  Revolt or rebellion (8)
12.  Place one frequently visits (4-3)
15.  Someone who takes long walks across country (5)
17.  Plant that derives support from creeping along 
 a surface (4)



Breinknoop

Sudoku

Pretblad3 uit 4 9 Maart 2021

1.  Wat is die mees gebruikte kleur op landsvlae?
2.  Watter planeet in ons sonnestelsel is die verste van die Son?
3.  Wat beteken die Russiese woord spoetnik?
4.  Na wat is die stad Leningrad se naam in 1991 terugverander?
5.  In watter land is Euro Disney geleë?
6.  Watter mitiese land het onder die see verdwyn?

058
Moeilikheidsgraad: Kafdraf
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

Pretblad4 uit 4

Breinknoop
1.  Rooi
2.  Neptunus
3. Reisgenoot
4. St. Petersburg
5.  Frankryk
6.  Atlantis

9 Maart 2021

Sudoku  [057   8 Maart

Crossword  [57   8 Maart]
Across: 1. taper; 4. timid; 7. decanter; 8. look; 9. stitches; 11. tent; 12. person; 14. orange; 16. idea; 18. ladybird; 20. taxi; 21. biennial; 23. 
flair; 24. tasty.
Down: 1. theatre; 2. plant; 3. rat; 4. threshold; 5. militia; 6. drown; 10. handlebar; 13. stamina; 15. Germany; 17. dwarf; 19. bonus; 22. eat.

Blokraai  [48   8 Maart]
Dwars: 1. impasse; 5. oppak; 8. luiaard; 9. hernu; 10. insig; 11. rouerig; 12. veters; 14. wentel; 17. Limpopo; 19. enorm; 22. tronk; 23 blywend; 
24. party; 25. sosiaal.
Af: 1. inlui; 2. peins; 3. swanger; 4. elders; 5. ophou; 6. portret; 7. klungel; 12. volstop; 13. tamboer; 15. eietyds; 16. kombi’s; 18. omkry; 
20. omega; 21. model.
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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

464
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die woord vir mense wat ’n sekere belangrike byeenkoms bywoon. SMS die woord BLOK gevolg 
deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 13 Maart om 12:00, en elke SMS kos R1,50. Gratis SMS’e geld nie en foutiewe SMS’e word 
verreken. Die wenner word op 28 Maart aangekondig.

7 Maart 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 5 7 Maart 2021

Dwars
1.  Ligte hou gegee of geraps
6.  Baklei
9.  Skroefvormige bakterieë wat deur intieme aanraking versprei en   
 infeksiesiekte veroorsaak
12.  Baardwalvis se vernaamste kos
13.  Strooitjie waardeur jy koeldrank drink
15.  So gly-gly gaan op ’n besneeude baan!
16.  Hitte wat uitstraal van iets baie warms
17.  Baie, baie meer as wat nodig is, al is ek nou maar eers oud genoeg 
 vir die skool?
20.  Verstandig, net nog meer so
22.  Enige van die twee helftes van ’n siekte veroorsaak deur ’n gebrek 
 aan tiamien
25.  Steekwapen voor aan die loop van ’n geweer
27.  Vroeg genoeg vooraf of selfs stiptelik op die afgespreekte tyd
 (aankom)
30.  Die afkorting AC kan staan vir . . . Christum (in die jaar voor die
 geboorte van Christus)
32.  Woorddeel voor -demie, -dermis en -duraal
33.  Het iemand aan die lag gemaak met jou vingers
36.  Piet se pa se vermanings aan hom was soos . . . op ’n eend se rug
38.  Slegs gis en nie regtig weet nie
40.  Die afkorting do. staan hiervoor
42. Die Gasa- . . . is ’n kusgebied tussen Israel en Egipte
45.  Die EU en die AU
46.  Atoomgetal van suurstof
47.  Esperanto is ’n internasionale een
48.  Sinonieme is woorde met min of meer dieselfde . . .

Af
1.  Wie hiervan en van gawes leef, leef van aalmoese
2.  Klein perde
3.  Ter see (afk.)
4.  Teenoorgestelde van pikswart
5.  Liewer bang Jan as . . .Jan
6.  Linkerkantse bladsy van ’n oop boek (teenoor recto)
7.  Reëls vir goeie gedrag in die samelewing
8.  Hierin marsjeer die soldate
10.  Hoë kompressie (afk.)
11.  Klein kinders verwag dat Kersvader hierdie dinge vir hulle sal bring
14.  Voël wat egter tereg die regte een is? (Drie anagramme!)
18.  Wie dit steen en been doen, doen dit bitterlik en sonder ophou
19.  Harde swart rubber
21.  Joernalis wat onder meer die taal van ander koerantskrywers versorg
23.  ’n Goue een is baie belangrik en moet onthou word
24.  Vir die skrywer is inspirasie ’n goeie . . . oor wat geskryf moet word
25.  Twak
26.  Langhaar-brombees van Tibet
28.  Albumen
29.  Daar is geen . . .van nie (dit is heeltemal buite die kwessie)
31.  Groen bergpapegaai van die land van die silwervaring
34.  Raaisel, dalk soos die Mona Lisa se glimlag
35.  Iets in die oog, ook te sien in vampirisme (die Dracula-kultus)!
37.  Wys waar ’n ding aan jou voet is?
39.  Holte vir die vullis en, veral vroeër, verbrande hout of kole
41.  Voortplantingselle van wyfiediere
43.  Doen dit met lont as jy onraad vermoed
44.  Oos-Indië (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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Woordslim met die WAT

Moeilik
Sudoku

Maklik
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1. Watter land is die grootste produsent van lensies (ongeveer 33% van die wêreld se totale lensieproduksie)? 
(a) Brasilië; (b) Mexiko; (c) die VSA; (d) Kanada.
2. Die volume van watter meer in Brittanje is meer as die volume van al die ander mere in dié land saam? 
(a) Loch Ness; (b) Loch Lomond; (c) Windermere; (d) Ullswater.
3. Watter orgaan in die menslike liggaam is die enigste waar teruggroei moontlik is nadat ’n deel afgesny is? 
(a) Nier; (b) Lewer; (c) Brein; (d) Hart.
4. Hoe ver, in meter, is ’n mens se oë toe wanneer jy nies terwyl jy ’n motor teen 60 km/h bestuur? 
(a) 5,24 meter; (b) 15,24 meter; (c) 25,4 meter; (d) 35,4 meter.
5. Hoeveel sentimeter beweeg die Maan elke jaar verder van die Aarde af? 
(a) 3,76 cm; (b) 13,76 cm; (c) 23,76 cm; (d) 33,76 cm.
6. Watter van dié plante is familie van sonneblomme?
(a) Boontjies; (b) Pampoene; (c) Eiervrugte; (d) Kropslaai.
7. Waar op ’n mens se liggaam is ’n deeltjie wat columella nasi genoem word? 
(a) Oor; (b) Oog; (c) Tong; (d) Neus.
8. Watter wêreldstad is ’n ruk New Orange genoem? 
(a) New York; (b) Amsterdam; (c) Londen; (d) Los Angeles.
9. Wat is die Aarde se gemiddelde temperatuur (in grade Celsius)? 
(a) 11,02 °C; (b) 15,02 °C; (c) 21,02 °C; (d) 25,02 °C.
10. Watter vier bekende woorde se minder bekende antonieme is heteromaat, eukatastrofe, disfemisme en pessimum?

Wat beteken 

sustentasie?
(a) hiërargiese ordening         (b) finansiële hulp          (c) priesterdom
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Blokmakierie 
Versteekte sin: Piet het Griet glo net betyds gekielie, wat dit ook al beteken.
Dwars:1. Gepiets, 6. Veg, 9. Spirochete, 12. Kril, 13. Suigrietjie, 15. Ski, 16. Gloed, 17. Ekses, 20. Wyser, 22. Beri, 25. Bajonet, 27. Betyds, 30. 
Ante, 32. Epi-, 33. Gekielie, 36. Water, 38. Raai, 40. Ditto, 42. Strook, 45. Unies, 46. Ag, 47. Taal, 48. Betekenis.
Af: 1. Gunste, 2. Ponies, 3. T.s., 4. Spierwit, 5. Dooi, 6. Verso, 7. Etiket, 8. Gelid, 10. HK, 11. Presente, 14. Egret, 18. Kla, 19. Eboniet, 21. Sub, 
23. Reël, 24. Idee, 25. Bog, 26. Jak, 28. Eiwit, 29. Sprake, 31. Kea, 34. Enigma, 35. Iris, 37. Toon, 39. Asgat, 41. Ova, 43. Ruik, 44. OI.

(b) finansiële hulp
Die woord sustentasie verwys na bykomende finansiële hulp wat deur ’n 
kerkliggaam aan gemeentes toegestaan word ter ondersteuning van 
predikante of gemeentes.

1. (d) Kanada, waar meer as 35 lensievariëteite voorkom, produseer 
ongeveer 33% van die wêreld se lensies. Sowat 95% daarvan kom 
uit die provinsie Saskatchewan, wat die ideale plek vir lensiever-
bouing is omdat die prêriegebied koeler is en baie goeie grondtoe-
stande het. Indië produseer 25% van die wêreld se lensies.
2. (a) Loch Ness in Skotland is die meer met die grootste volume 
water (7,45 km³) in Brittanje, al het dit net die derde grootste 
oppervlakte van die Britse mere. Sy gemiddelde diepte is 132 meter; 
daarom hou dit meer water as ander mere. Skotland het sewe van 
Brittanje se tien grootste mere.
3. (b) Die lewer is die enigste menslike orgaan wat natuurlik kan 
herstel én by die grootte van die gasheer se liggaam kan aanpas . 
Binne ’n week nadat ’n deel van die lewer verwyder is, kan die 
lewermassa weer so groot wees soos voor die operasie.
4. (b) 15,24 meter. Wanneer ’n mens nies, gaan jou oë vir ’n oomblik 
outomaties toe. As jy dus nies terwyl jy teen 60 km/h uur ry, is jou 
oë ongeveer 15,24 meter ver toe. Volgens ’n studie veroorsaak 
bestuurders wie se oë om dié rede toegaan, talle motorongelukke in 
Engeland.
5. (a) 3,76 cm. Die Maan wentel om die Aarde, maar dit beweeg elke 
jaar 3,76 cm verder weg, of soveel soos ’n mens se vingernaels in dié 
tyd groei. Die Maan was moontlik in die verlede net 24 000 km van 
die Aarde. Die gemiddelde afstand tussen die Aarde en die Maan is 
nou 384 400 km.
6. (d) Kropslaai en sonneblomme het oënskynlik nie baie gemeen 
nie, behalwe dat albei blare het en buitenshuis groei. Kropslaai 
groei naby die grond, terwyl sonneblomme baie groter hoogtes 
bereik. Kropslaai behoort tot die Lactuca-genus, ’n lid van die 
Asteraceae-familie, ook bekend as die aster-, madeliefie- of 
sonneblomfamilie.
7. (d) Neus. Die deeltjie wat columella nasi genoem word, is die 
stukkie vel aan die onderkant van jou neus, tussen die twee 
neusgate. Die neusgate word ook nares genoem. Die alae is die 
neusvleuels aan weerskante van die neusgate, en die filtrum is die 
duikie van die bolip tot by die columella nasi.
8. (a) New York is ná 1624 deur Nederlandse setlaars Nieuw 
Amsterdam genoem. In 1664 was die stad weer onder Engelse 
beheer en is dit New York genoem. Toe Nederland dit in 1673 van 
Engeland afneem, is die naam na New Orange verander, ter ere van 
Willem III van Oranje. Toe die stad weer Engelse besit word, is dit 
weer New York genoem.
9. (b) 15,02 °C. Nasa se Goddard-instituut vir Ruimtestudie (GISS) 
meet die verandering in die Aarde se oppervlaktemperatuur in 
verhouding tot die gemiddelde temperatuur van 1951 tot 1980 
(ongeveer 14 °C). Verlede jaar was die wêreldwye gemiddelde 
oppervlaktemperatuur 1,02 °C bo dié gemiddeld, of 15,02 °C. 
Volgens Nasa was die Aarde se gemiddelde oppervlaktemperatuur
verlede jaar gelyk aan die temperatuur van 2016. Dié twee jare hou 
saam die rekord vir die jaar met die hoogste gemiddelde oppervlak-
temperatuur.
10. Die woorde se antonieme is soos volg: heteromaat – outomaat; 
eukatastrofe – katastrofe; disfemisme – eufemisme; en pessimum 
– optimum. ’n Outomaat is ’n selfwerkende toestel, terwyl ’n 
heteromaat ’n toestel is wat net deur uitwendige kragte beweeg 
kan word. ’n Katastrofe is ’n skielike, onvoorspelbare en verwoes-
tende gebeurtenis, terwyl ’n eukatastrofe ’n skielike of onverwagte 
goeie gebeurtenis is. (J.R.R. Tolkien, skrywer van The Lord of the 
Rings, het met die woord eukatastrofe verwys na ’n gebeurtenis
in ’n boek se verhaal wat die betrokke held se kanse op sukses
of geluk baie verbeter.) Eufemisme is die gebruik van ’n “ordent-
like” woord in die plek van ’n kru of onaangename woord. Dis-
femisme is die gebruik van ’n kru of onaangename woord om te 
skok of vir komiese e�ek. Optimum verwys na die beste moontlike 
toestande, terwyl pessimum die slegste of ongunstigste toestande 
is.
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