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Supersudoku
Die supersudoku bestaan uit 16 groter vierkante 
van vier blokkies by vier blokkies elk. Voltooi die 
rooster sodat elke ry dwars, elke kolom af en elke 
4x4-kassie die syfers 1 tot 9 en die letters A tot G 
bevat. ’n Syfer of letter mag nie herhaal of uitgelaat 
word nie.

Soek die woorde
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Jy moet dié woorde opspoor:
saad; seer; seil; sein; sesde; sewe; sexy; siel; 
sigaret; sindikate; skaam; skadu; skei; skepe; 
skerm; sketse; skik; skilderye; skop; skuil; skyn; 
slaag; slae; slange; sleep; sleg; slik; slim; smal; 
snel; snert; snor; soek; soet; sosialistiese; sous; 
spel; spieël; spit; spoeg; spreker; spyt; 
stadsraadslid; steel; ster; strak; stryd; suite; suur; 
swaar; syne.

In die blok is 51 woorde verskuil. 
Hulle kan horisontaal, vertikaal, diagonaal en in 
enige rigting van bo na onder of omgekeerd 
loop. Kyk of jy almal kan opspoor.



Letterspel
Die letterspel word vir jou plesier geplaas; daar is geen prysgeld nie. Hier volg die reëls: Elke blokkie in die raaisel het ’n syfer wat ’n letter 
in die alfabet voorstel. Die enigste leidrade is die letters wat reeds ingevul is. Daarmee moet jy uitpluis watter letters in die alfabet die 
ander syfers voorstel. Die oplossing verskyn volgende week.
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Crossword
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73
Across
7.  Crucial (6)
8.  Go or come back (6)
9.  Suitcases (4)
10.  Paint a picture, verbally (8)
11.  First performance (7)
13.  1995 Brad Pitt thriller (5)
15.  Soup holders (5)
17.  Method (7)
20.  Travel document (8)
21.  Zodiac unit (4)
23.  Firstborn (6)
24.  Neckband (6)

Down
1.  Part of town (4)
2.  Add flavour to (6)
3.  Learner (7)
4.  Rub out (5)
5.  Be ravenous (6)
6.  Predicaments (8)
12. More than likely (8)
14.  Opening night opiners (7)
16.  Pay attention to a sound (6)
18.  Expensive (6)
19.  A time unit of 30 or 31 days (5)
22.  Big name in wrap (4)



Kriptiese blokraai
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Dwars
1.  Ten gunste van ’n halfdosyn? (6)

4.  Jy kan gesels maar nie kleineer nie (6)

8.  Is ook by die Laaste Avondmaal gedoen (10)

10.  Die swemmers buig laag voordat hulle induik by die 

 byeenkoms (4)

11.  Begryp deur op ’n afstand plaas te neem (8)

13.  Dit is ’n onweerlegbare feit, daar is geen snoet van klei (13)

16.  Hy meen om met rede verbeteringe aan te bring (8)

18.  Hierdie oom met die groentetuin is ’n skelm knaap (4)

19.  Afset vir koeie se produkte (10)

21.  Geluid soos in ’n nes met meer as een gog binne (6)

22.  Vogtige kyker wat ook geloop het (6)

Af
1.  Die neonaat-baba se kostes word deur die pa se borge gedek (9)

2.  As jy in Asië sit, kan jy ’n dagvaarding te wagte wees (7)

3.  Geestelik afgemat (3)

5.  Grootste stad in Nigerië binne-in ’n las (5)

6.  Bie op ’n gaar stuk vleis vanaf die kole (7)

7.  Omega se plek (3)

9.  Natuurlike mineraal, selde kleiner as ’n neet (9)

12.  ’n Nonentiteit wat neig tot nêrens in tel te wees (9)

14.  ’n Sog wat in tale praat, is ’n bonus! (7)

15.  Pil van klei om op te skryf? (7)

17.  A, die wind waai deur jou are op die lae bed (5)

19.  Troepe met verlof om te doen! (3)

20.  Die kuns van ’n towenaar (3)

12
Daar is een prys van R200 vir Kriptiese blokraai 12. Stuur jou inskrywing (met jou voorletters en van, adres en selfoonnommer) na 
Blokraaie@media24.com. Skryf “Kriptiese blokraai 12” in die onderwerpveld. ’n Selfoonnommer móét verskaf word, en inskrywings 
moet ons binne twee weke bereik.



Sudoku
Moeilikheidsgraad: Klippe kou
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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Fotoblokraai
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13

Drie lesers kan elk met Naweek+ se blokraaisel R450, R250 of R150 kry. Vul jou besonderhede hier in en stuur dit saam met die 
voltooide raaisel na Blokraaie@media24.com. Skryf “Fotoblokraai 13” in die onderwerpveld. Jy móét ’n selfoonnommer verskaf, en 
inskrywings moet ons binne twee weke bereik. As die wenner nie binne ’n week telefonies bereik kan word nie, word die prys oorgedra.

Naam: ............................................................................................................................................................................................................  
Selfoonnommer: .........................................................................................................................................................................................
Adres:  ............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................



Oplossings
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Crossword  [72   26 Maart]
Across: 7. paella; 8. cereal; 9. wake; 10. turn tail; 11. leisure; 13. deter; 15. payee; 17. borscht; 20. nowadays; 21. junk; 22. entice; 23. ranger.
Down: 1. madame; 2. blue; 3. factory; 4. scorn; 5. trotters; 6. malice; 12. scenario; 14. consort; 16. anoint; 18. hanker; 19. dated; 21. jinx.

Letterspel  [12   20 Maart]
A-7; B-20; D-12; E-2; F-19; G-4; H-8; I-3; J-21; K-5; L-9; M-22; N-11; O-16; P-17; R-18; S-14; T-13; U-15; V-6; W-1; Y-10.

Kriptiese blokraai  [10   6 Maart]
Dwars: 1. stroewe; 8. paneel; 9. uitstal; 10. asfalt; 11. strand; 12. ekonomie; 16. klewerig; 20. egotis; 21. omring; 22. wasgoed; 23. priori; 
24. sko�el.
Af: 2. tuiste; 3. opstap; 4. waardeer; 5. aansyn; 6. befaamd; 7. pletter; 13. opgemaak; 14. skoonpa; 15. weerlig; 17. etnarg; 18. toegif; 
19. Nineve.

Sudoku  [073   26 Maart]

Fotoblokraai  [11   13 Maart]

Supersudoku  [20 Maart]

Soek die woorde  [20 Maart]
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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.
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Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die Latynse woord wat wetenskaplikes gebruik om ’n sekere groep diere aan te dui. SMS die 
woord BLOK gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 27 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 11 April aangekondig.

21 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).
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Dwars
1.  Van die oppervlak af ver onder toe
3.  Anglisistiese en foutiewe of ten minste “afkeurenswaardige”
 sinoniem vir sprokie, aldus taalkenners
10.  In ’n goue een het bv. die kunste ’n ongekende bloeityd beleef
11.  Stukke bougrond
13.  . . .-garde beteken byderwets
14.  Ou Kaapse menseredder wat met sy perd in die see verdrink het (sy van)
16.  ’n Sonkie is ’n kruising tussen dié dier en ’n donkie
20.  Wat 14 Dwars verrig het en waarvoor hy ná sy dood vereer is
25.  Beweeg jy dan met hierdie stewel baie gou, oftewel alras? (anagram)
26.  Oorval wat iemand kan kry wat baie kwaad word
27.  Iets aan bv. ’n sebra se stert of waarmee die skilder werk
29.  . . .-logie is die wetenskaplike studie van serums
30.  Gooi
31.  Soos voëls wat die koring of hawer verniel
34.  Ek sou dit wel kon sê tussen my dag en lewens!
36.  Visse wat ’n mens sal vind in lae? (anagram)
37.  Slimmigheid om mense ’n produk te laat koop
40.  Wisselvorm van die -ien soos in aspirien en nikotien
42.  Prisonier
43.  Stelle reëls om te vermaer
46.  Geel vrug van ’n Bosveldboom
47.  Beheerliggaam vir die produksie en bemarking van skaaphare

Af
1.  Lae sofas sonder rugleunings
2.  Wat iemand kan uitroep nadat hy sy maermerrie gestamp het
4.  Afkorting vir die titel van Erasmus Smit, leraar van die Voortrekkers (nie ’n  
 geordende dominee nie)
5.  Baie
6.  Voormalig
7.  Growwe of one�e
8.  Kamerjasse net vir gebruik ná sononder? Nee, eintlik deftige lang rokke wat  
 saans by spesiale geleenthede gedra word
9.  O�erplek
12.  Emeritus (afk.)
15.  Soort geelrooi klei wat as verfpoeier gebruik word
17.  Kort duskant dosyne klein sprokiesfigure?
18.  Dinge van mans en mielies!
19.  Stuk kombuisgereedskap met skerp uitsteeksels om bv. kaas of wortels fyn  
 te skraap
21.  Sekere kunswerke van Rembrandt
22.  Tweesang
23.  Die . . .-dale word die koning van die terriërs genoem
24.  Culs-. . .-sac is doodloopstrate
27.  Kwartaal of kwartier (afk.)
28.  Besie in die naam van ’n ou boerewals
32.  Lelike ding wat glo ’n goue ring kan dra!
33.  Kleurlose edelgas wat oranje/rooi gloei by ontlading in ’n elektronebuis
35.  Militêre versterkings
37.  Plaasdiere
38.  Rigoletto, Carmen of Die barbier van Sevilla
39.  Word deur ’n getuie afgelê
41.  Verdriet wat uitgaan op die bogenoemde
42.  Taai goed vir vasplak
44.  Tyd toe die are andersom was?
45.  Op ’n hoër plek



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

Pretblad4 uit 5 21 Maart  2021

1.  Die name van sewe lande in Asië eindig met die agtervoegsel -stan. Wat beteken dié agtervoegsel? 
 (a) Land; (b) Kasteel; (c) Rykdom; (d) Mensdom.
2.  Hoeveel lande is gedeeltelik noord van die Noordpoolsirkel, wat 66°33’48,5” noord van die ewenaar lê? 
 (a) Een; (b) Vier; (c) Agt; (d) Twaalf.
3.  Watter soort soogdier skenk altyd aan identiese vierlinge die lewe? 
 (a) Armadil; (b) Luidier; (c) Erdvark; (d) Kapibara.
4.  In watter land is die meeste wilde tiere? 
 (a) Bhoetan; (b) China; (c) Rusland; (d) Indië
5.  Watter komponis kan spog met minstens een Oscar-benoeming in elke dekade sedert die 1960’s? 
 (a) John Barry; (b) Ennio Morricone; (c) John Williams; (d) Max Steiner.
6.  Soek vir elk van die volgende lande die datum waarop die doodstraf vir alle misdade daar afgeskaf is. 
 (1) België; (2) Nederland; (3) Italië; (4) Frankryk; (5) Australië. (a) 1982; (b) 1985; (c) 1981; (d) 1994; (e) 1996.
7.  Soek vir elkeen van die funksies of bewegings van die menslike liggaam of organe die gemiddelde aantal kere dat dit 
 per minuut gebeur: (1) Oogknip; (2) Hartklop/polsslag; (3) Asemteue; (4) Treë. 
 (a) 5; (b) 16; (c) 12; (d) 72.
8.  Soek vir elk van dié fiktiewe karakters die regte van: (1) Barbie (pop); (2) Ken (pop); (3) Woody (Toy Story); (4) Casper 
 (Vriendelike Spook). 
 (a) McFadden; (b) Pride; (c) Roberts; (d) Carson.
9.  Soek vir elk van dié woorde die regte betekenis: (1) fabelliepie; (2) foejangghaap; (3) mokkel; (4) koetjekmaker. 
 (a) befoeterd; (b) platjie; (c) straatstorie; (d) onaangename persoon.
10.  Soek die mense wat in elkeen van die volgende regeringstelsels die mag het: (1) Oligargie; (2) Gerontokrasie; (3) Aristokrasie;
 (4) Demokrasie; (5) Matriargie. 
 (a) Vroue; (b) Die mense; (c) Ouer mense; (d) ’n Klein groep; (e) Die opperklas/adelstand.

Wat beteken 

oorbietjie?
(a) gebrekkige inligting          (b) soort bok         (c) oorskietkos



Oplossings

Sudoku 

Woordslim

Vasvra

MoeilikMaklik

Juniorblokraai  
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Blokmakierie 
Versteekte sin: Die verhaal van Woltemade se heldedaad was net ’n verkoopfoefie van die Wolraad.
Dwars:1. Diep, 3. Feëverhaal, 10. Eeu, 11. Erwe, 13. Avant-, 14. Woltemade, 16. Sebra, 20. Heldedaad, 25. Laars, 26. Stuipe, 27. Kwas, 29.
Sero-, 30. Werp, 31. Graanetend, 34. Des, 36. Ale, 37. Verkoopfoefie, 40. -ine, 42. Gevangene, 43. Diëte, 46. Maroela, 47. Wolraad.
Af: 1. Divans, 2. Eina, 4. Eerw., 5. Veel, 6. Eertyds, 7. Ruwe, 8. Aandjaponne, 9. Altaar, 12. Em, 15. Oker, 17. Elwe, 18. Baarde, 19. Rasper, 21. 
Etse, 22. Duet, 23. Aire-, 24. De, 27. Kw., 28. Kalfie, 32. Aap, 33. Neon, 35. Skanse, 37. Vee, 38. Opera, 39. Eed, 41. Leed, 42. Gom, 44. Era, 
45. Bo.

(b) soort bok
Die woord oorbietjie verwys na ’n klein
wildsboksoort met ’n rooibruin tot vaalbruin kleur wat in sekere dele van 
Afrika aangetref word. Die bok word ook “oribie” genoem.

1. (a) Land. Die agtervoegsel -stan kom van die Persiese woord vir land 
(of plek van), van die Indo-Iranse woord stanam, wat letterlik beteken 
“waar ’n mens staan”. Die sewe name wat met -stan eindig, is Afgani-
stan, Kazakstan, Kirgistan, Pakistan, Tadjikistan, Turkmenistan en 
Oesbekistan. Die eerste deel van die naam verwys na die mense wat 
daar woon, bv. die Afgane en die Pakistani’s. Ook talle ander streke se 
name eindig met -stan, soos Tatarstan, ’n republiek in 
Sentraal-Rusland. In Russies beteken -stan ’n nedersetting of 
semi-permanente kamp.
2. (c) Agt lande lê gedeeltelik noord van die Noordpoolsirkel: Noorweë, 
Swede, Finland, Rusland, die VSA (Alaska), Kanada (Yukon, Noord-
westelike Gebiede en Nunavut), Denemarke (Groenland) en Ysland 
(die eiland Grímsey). Sowat vier miljoen mense woon noord van die 
Noordpoolsirkel. Die grootste dorp in dié streek is Moermansk in 
Rusland, met byna 300 000 mense.
3. (a) Armadil. Daar is sewe soorte armadille wat altyd identiese 
vierlinge het. (Armadil is Spaans vir “klein gepantserde een”.) 
Die wyfie stel een eier vry wat ná bevrugting in vier identiese embrio’s 
verdeel. Die kleintjies weeg by geboorte 100 gram elk, maar kan binne 
twee maande self kos soek. Die Suid-Afrikaanse ietermagô, wat ook ’n 
liggaamsbedekking van horingskubbe het, behoort tot ’n ander 
diere-orde as die armadil en is nie geneties verwant daaraan nie.
4. (d) Indië. In 2010 is ’n inisiatief bekend as TX2 begin om die wêreld 
se tierbevolking te probeer verdubbel. Daar was toe 3 200 wilde tiere in 
13 lande. Teen 2018 het Indië tussen 2 600 en 3 350 tiere gehad 
(ongeveer 75% van die wêreld se tiere). Dit is meer as dubbeld soveel 
as in 2006. Ook die tierbevolkings in Bhoetan, China, Nepal en Rusland 
het baie gegroei, en vandag is daar ongeveer 3 900 wilde tiere in die 
wêreld.
5. (c) Die komponis John Williams is 52 keer vir ’n Oscar benoem – 
minstens een keer in elke dekade sedert die 1960’s. Hy het Oscars 
gewen vir musiek in die flieks Fiddler on the Roof, Jaws, Star Wars, ET: 
The Extra-Terrestrial en Schindler’s List, asook 25 Grammys en 4 
Golden Globes.
6. (1e) België – 1996; (2a) Nederland – 1982; (3d) Italië – 1994; (4c) 
Frankryk – 1981; (5b) Australië – 1985. Sedert 1975 is in meer as 75 
lande die doodstraf vir alle misdade afgeskaf, ook in Suid-Afrika 
(1997).
7. (1c) Oogknip – 12; (2d) Hartklop/polsslag – 72; (3b) Asemteue – 16; 
(4a) Treë – 5. Elke mens se liggaam het ’n bepaalde aantal oogknippe, 
hartkloppe en asemteue per minuut. ’n Oogknip, wanneer die boonste 
en die onderste ooglid bymekaarkom, duur omtrent 1/3 sekonde en 
gebeur ongeveer 12 keer per minuut. ’n Gesonde hart klop sowat 72 
keer per minuut, maar dit kan wissel tussen 60 en 100. Die asemhaal-
tempo is tussen 12 en 20 keer per minuut, maar dit wissel in ooreen-
stemming met wat iemand doen. Iemand wat 80 jaar oud word, loop 
gemiddeld 7 500 treë per dag of 180 000 kilometer in ’n leeftyd. Dit is 
4,5 maal om die Aarde.
8. (1c) Barbie Roberts; (2d) Ken Carson; (3b) Sheri� Woody Pride; (4a) 
Casper McFadden. Die Barbiepop, “gebore” as Barbara Millicent 
Roberts, is genoem na die dogter van haar ontwerpers, Ruth en Ellis 
Handler. Haar kêrel, Ken Carson, is na die Handlers se seun genoem. Die 
Toy Story-held is sheri� Woody Pride.  Die Vriendelike Spook was ’n 
seuntjie, Casper McFadden, wat aan longontsteking oorlede is.
9. (1c) Fabelliepie – straatstorie; (2a) foejangghaap – befoeterd; (3d) 
mokkel – onaangename persoon; (4b) koetjekmaker – platjie. Die 
woord fabelliepie vir straatstorie kom uit Laingsburg, terwyl foejangg-
haap (Kaapstad) iemand is wat in ’n slegte luim of befoeterd is. 
’n Koetjekmaker is ’n platjie of terggees, wat grappe vertel en pret 
maak of poetse bak. ’n Mokkel is ’n onaangename, onbetroubare, 
opstandige en roekelose persoon wat gewoonlik ongewild is (Beth-
lehem, Bredasdorp en Ceres).
10. (1d) Oligargie – ’n klein groep; (2c) Gerontokrasie – ouer mense; 
(3e) Aristokrasie – die opperklas/ adelstand; (4b) Demokrasie – die 
mense; (5a) Matriargie – vroue.
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