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Dwars
5.  Kunsmatige toestel waarop hemelliggame 
 voorgestel  word (11)
7.  Inkvisse (8)
8.  Veelkleurig (4)
9.  Vabond (7)
11. Onsin praat (5)
13.  Fyn opgevoede vroue (5)
15.  Oorsig oor die werk en vordering van ’n 
 skoolkind (7)
18.  Flikflooi (4)
19.  ’n Persoon insout (8)
21.  Mededingend (11)

Af
1.  Beskuldig (6)
2.  Saamgestel wees uit (7)
3.  Nommer 2 in rugby (5)
4.  Twis oor kleinighede (6)
5.  Prefiks vir vooraf (3)
6.  Toesighouer (7)
10.  Taamlik goed (7)
12.  Met metaalklere beskerm (7)
14.  Onverstaanbare persoon (6)
16.  Volmaak (6)
17.  Ondersese aardkors (5)
20.  Einde (3)
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Crossword
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75
Accross
5.  SA musician who was also known as The White Zulu (6, 5)
7.  Gauteng, Mpumalanga or Free State (8)
8.  Follow commands (4)
9.  Wooden structure used for hanging criminals (7)
11.  Crazy, silly, wild, or eccentric (5)
13.  Hard structures for chewing (5)
15.  An order to appear before a judge (7)
18.  DNA element (4)
19.  Magnificent, impressive or superb (8)
21.  Thieves who steal goods from stores (11)

Down
1.  Used to dig a grave (6)
2.  Unexplored, uncharted or unmapped region (7)
3.  Very large areas of land (5)
4.  Soft felt hat (6)
5.  Jam pot (3)
6.  Pickled cucumber (7)
10.  Never growing old (7)
12.  Prove capable or fit (7)
14/16.   South Africa’s Minister of Finance from 
 1996 to 2009 (6, 6)
17.  Any of the 150 sacred songs of the Old Testament (5)
20. Belonging to (3)



Breinknoop

Sudoku

Pretblad3 uit 4 30 Maart 2021

1.  Watter Suid-Afrikaanse skrywer moes op 21-jarige ouderdom tronk toe gaan omdat hy sy stiefbroer geskiet het?
2.  Wat is die Britse ekwivalent van die Oscars?
3.  Na wie is Kokstad genoem?
4.  In watter veldslag is die Franse keiser Napoleon finaal verslaan? 
5.  By watter stad is die Golden Gate-brug?

076
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.  Herman Charles Bosman
2.  Die Baftas
3. Adam Kok III
4.  Waterloo
5.  San Francisco

30 Maart 2021

Sudoku  [075   29 Maart]

Crossword  [74   29 Maart]
Across: 7. python; 8. enlist; 9. chop; 10. adultery; 11. deflect; 13. phase; 15. party; 17. freedom; 20. submerge; 21. pale; 23. stroll; 24. uproot.
Down: 1. myth; 2. chapel; 3. enhance; 4. recur; 5. blotch; 6. espresso; 12. evacuate; 14. creep up; 16. tomboy; 18. export; 19. grill; 22. lion.

Blokraai  [62   29 Maart]
Dwars: 7. entree; 8. kranke; 9. spys; 10. rentevry; 11. prysgee; 13. bleek; 15. tsare; 17. heksery; 20. frontaal; 21. sela; 22. iewers; 23. terdeë.
Af: 1. knyper; 2. arms; 3. bedroef; 4. skink; 5. pasellas; 6. skerwe; 12. skrander; 14. geklets; 16. spriet; 18. reliek; 19. ganse; 21. serp.
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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

467
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is ’n tussenwerpsel wat geuiter word deur iemand wat ’n ander wil laat lag! SMS die woord 
BLOK gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 3 April om 12:00, en elke SMS kos R1,50. Gratis SMS’e geld nie en foutiewe 
SMS’e word verreken. Die wenner word op 18 April aangekondig.
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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 28 Maart 2021

Dwars
1.  Soet smeersel vir bv. roosterbrood, van ’n perskeagtige vrug gemaak
11.  Aljimmers
12.  Jakarandas bars hieruit in die sepie Binnelanders se temalied
13.  Oppervlakte
15.  Eleksie
18.  ’n Gravin is die . . . van ’n graaf
20.  Indigoplant
21.  Die aristokrasie
22.  Handeling van die maat van iets te bepaal
24.  Bybelboek Ester (afk.)
25.  Hy leef, maar is geen mens of plant nie
27.  Gebou of geboul (afk.)
32.  Metaal wat die winkels besoek?
35.  Kort stuk baard, maar klipsteenhard!
36.  Kykers op die paviljoen
38.  Sommer omdat die Engelse begeer!
39.  Nee, jy wei juis nie uit nie, jy gee al jou aandag aan een ding
40.  Snak
42.  Beslis geen vergewensgesinde nie
45.  Meer as een groep dinge, en in elke groep is die dinge 
 langs mekaar op ’n streep
46.  Wyn van oorsprong (afk.)
47.  Geboë dele van uitlaatpype

Af
1.  Oorgaan tot aggressie
2.  Die Egiptiese duisternis was die negende van die tien . . .
3.  “Ruïnestad uit rots” in Jordanië
4.  Jou weerga, gelyke of ampsgenoot
5.  Simbool vir litium
6.  Die chihuahua is ’n baie klein hond wat tussen 1 en 3 . . . weeg
7.  Geoloog se woord vir eierstene
8.  Die afbyt in stukkies, soos deur ’n muis of ’n rot
9.  Verflenterde stukke lap, koerante, ens.
10.  Oproeringheid en lawaai soos van ’n gewelddadige skare (let wel, die 
 woord “klink Engels”, maar is geen anglisisme nie; Afrikaans en Engels 
 kry dit uit Oudfrans, van Latyn)
14.  Sy was nie uit ’n vrou gebore nie
16.  Caesar se twee
17.  By armdruk stut twee mededingers heel eerste hul . . .-boë op ’n  tafelblad
19.  Insamelings
23.  (Hare) netjies gemaak met ’n getande voorwerpie
26.  Vlugtige kykie na wat in ’n geskrif staan
28.  Luislang
29.  Margaret . . . is as Britse premier partymaal “die Ystervrou” genoem
30.  . . . facto beteken uit die aard van die saak
31.  Wat ’n swart skaap gereeld doen, maar ’n swartskaap nie
33.  Persoonlike rekenaar (afk.)
34.  Alligator, iguana, tuatara of 28 Dwars
37.  Restaurant op die slaaptrein
38.  Breë en ruime

39.  Egte
41.  Gevoel van erge afsku ondervind 
42.  Iemand wat woon in ’n Duitse 
 deelstaat waarvan Wiesbaden die 
 hoofstad is
43.  Titel vir Juan of Giovanni
44.  Gier of gril



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 28 Maart 2021

1.  Rangskik die agt planete in die volgorde van die een met die hoogste tot die een met die laagste gemiddelde temperatuur.
 (a) Mercurius; (b) Venus; (c) Aarde; (d) Mars; (e) Jupiter; (f) Saturnus; (g) Uranus; (h) Neptunus.
2.  Na watter liggaamsdeel verwys die term polidaktilisme? 
 (a) Tone; (b) Ribbes; (c) Rugwerwels; (d) Skedelbene.
3.  In watter twee kategorieë het die Suid-Afrikaners Walter Battiss en Ernst van Heerden by die Olimpiese Spele van 1948
 medaljes gewen? 
 (a) Skilderkuns; (b) Letterkunde; (c) Argitektuur; (d) Musiek.
4.  Watter van die volgende lande is NIE Balkanlande nie? 
 (a) Griekeland; (b) Serwië; (c) Hongarye; (d) Italië.
5.  Watter Amerikaanse stad se straatname is in die oorspronklike weergawe van die bordspeletjie Monopoly gebruik? 
 (a) Dallas, Texas; (b) Chicago, Illinois; (c) Atlantic City, New Jersey; (d) Los Angeles, Kalifornië.
6.  In watter land kan ’n mens sneeuballe oor die ewenaar gooi? 
 (a) Ecuador; (b) Peru; (c) Kenia; (d) Uganda.
7.  Oor watter produk was in 1941 die heel eerste televisie-advertensie in die VSA? 
 (a) Skoene; (b) Hamburger; (c) Koerant; (d) Horlosie.
8.  Met watter snelheid beweeg die Aarde by die geografiese Noordpool om sy eie as? 
 (a) 0 km/h; (b) 500 km/h; (c) 1 000 km/h; (d) 1 500 km/h.
9.  Van watter land was die eerste mens wat die Noord- én die Suidpool bereik het?
 (a) Noorweë; (b) Swede; (c) Frankryk; (d) Brittanje.
10.  Watter land beheer die eilande Bouvet, in die verre suide van die Atlantiese Oseaan, en Svalbard, wat ver noord in die 
 Arktiese Oseaan lê? 
 (a) Swede; (b) Noorweë; (c) Finland; (d) Denemarke.

Wat beteken die woord

orkanet? 
(a) swak orkaan          (b) ragfyn net          (c) soort struik
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Blokmakierie 
Versteekte sin: Koos verkies ’n vrou met ’n kop op haar skouers, want hy haat nekke! 
Dwars: 1. Appelkooskonfyt, 11. Alewig, 12. Nate, 13. Area, 15. Verkiesing, 18. Vrou, 20. Anil, 21. Adel, 22. Meting, 24. Est., 25. Dier, 27. Geb., 
32. Koper, 35. Stoppelhaar, 36. Toeskouers, 38. Want, 39. Wy, 40. Hyg, 42. Haatdraende, 45. Rye, 46. WO, 47. Swaannekke. 
Af: 1. Aanval, 2. Plae, 3. Petra, 4. Eweknie, 5. Li, 6. Kg, 7. Oöliete, 8. Knaging, 9. Flarde, 10. Tumult, 14. Eva, 16. II, 17. Elm-, 19. Oeste, 
23. Gekam, 26. Insae, 28. Boa, 29. Thatcher, 30. Ipso, 31. Blêr, 33. PR, 34. Reptiel, 37. Eetwa, 38. Wye, 39. Ware, 41. Gru, 42. Hes, 43. Don, 
44. Nuk.

(c) soort struik
Die woord orkanet verwys na ’n struik wat 30-60 cm hoog word en helder 
blou blomme dra. (WAT)

Vasvra-antwoorde
1. (b) Venus: 471 °C; (a) Mercurius: 430 °C; (c) Aarde: 16 °C; (d) 
Mars: -28 °C; (e) Jupiter: -108 °C; (f) Saturnus: -138 °C; (g) Uranus: 
-195 °C; (h) Neptunus: -201 °C. Die verwagting sal wees dat 
Mercurius die hoogste gemiddelde temperatuur sal hê, omdat dit 
die naaste aan die Son is; maar Venus, die tweede planeet van die 
Son af, is die warmste planeet.
2. (a) Tone. Polidaktilisme is wanneer soogdiere meer tone aan ’n 
poot of pote het as ander diere van dieselfde spesie. Die rekord vir 
’n kat is 28 tone (7 tone aan elke poot). Dié veeltonige katte was 
Jake van Kanada en Paws van die VSA. Polidaktilisme kom ook by 
mense voor. Devendra Suthar, ’n skrynwerker van Indië, het 14 
vingers en 14 tone.
3. (a) Walter Battiss – skilderkuns en (b) Ernst van Heerden – 
letterkunde. Van 1912 tot 1948 is kunswedstryde as deel van die 
Olimpiese Somerspele gehou. Medaljes is in vyf kategorieë toegeken, 
naamlik argitektuur, letterkunde, musiek, beeldhoukuns, asook 
grafiese kuns en skilderkuns – vir werke wat deur sportverwante 
temas geïnspireer is. Dié kunswedstryde is ná 1948 geskrap. Battiss 
was ’n kunstenaar bekend vir onder meer die “verbeeldingseiland” 
Fook wat hy geskep het, met ’n kaart, inwoners, posseëls, geld, 
paspoort, ’n alfabet en ’n eie taal. Van Heerden, ’n skrywer en 
digter, het in 1962 vir sy bundel Die klop die Hertzogprys vir poësie 
ontvang.
4. (c) Hongarye en (d) Italië is nie Balkanlande nie. Die Balkan-skier- 
eiland grens in die ooste aan die Swartsee en die Egeïese See, in die 
suide aan die Middellandse See en in die weste aan die Adriatiese 
en die Ioniese See. Die skiereiland sluit die grootste deel van 
Slowenië in, asook Kroasië, Serwië, Montenegro, Bosnië en 
Herzegowina, Albanië, Macedonië, Bulgarye, die Europese deel van 
Turkye, die suidooste van Roemenië en die noorde van Griekeland.
5. (c) Atlantic City in New Jersey was in die eerste weergawe van 
Monopoly die stad waar spelers eiendom koop en verkoop. Charles 
Darrow het dié bordspeletjie in 1933 ontwerp en in 1935 aan Parker 
Brothers verkoop. Binne ’n jaar is 35 000 stelle per week verkoop, 
teen $2 elk. Monopoly is al in meer as 100 lande uitgegee en het in 
37 tale verskyn. In verskillende lande se weergawes word gewoonlik 
strate en bekende plekke in daardie land gebruik.
6. (a) Ecuador in Suid-Amerika is die enigste land waar die 
temperatuur 0 °C by die ewenaar is (teen die hange van Volcán 
Cayambe in die Andesgebergte). Dit is ook die enigste land wat na 
die ewenaar genoem is én op die ewenaar lê. Ekwatoriaal-Guinee in 
Afrika lê nie op die ewenaar nie.
7. (d) Horlosie. Op 1 Julie 1941 het die Brooklyn Dodgers en die 
Philadelphia Phillies in New York bofbal gespeel. Kykers na die 
uitsending van die wedstryd het die eerste TV-advertensie gesien 
wat in die VSA vertoon is. Dit het $9 gekos en was vir ’n Bulova- 
horlosie, met dié kommentaar: “America runs on Bulova time.”
8. (a) 0 km/h. Die Aarde draai om die Son én om sy eie as. Iemand 
wat op die ewenaar staan, beweeg binne 24 uur ongeveer 40 000 
kilometer teen omtrent 1 667 kilometer per uur. By 40 grade noord 
(in die stede Philadelphia en Columbus) is die Aarde se omtrek 30 600 
kilometer, en dáár beweeg iemand teen 1 275 km/h om die Aarde. 
By die geografiese Noordpool is die afstand rondom die Aarde 0 km, 
en daarom is die snelheid 0 km/h.
9. (a) Roald Amundsen, ’n poolreisiger van Noorweë, was in 1911 die 
eerste mens wat die Suidpool bereik het. In 1926 het hy die Noord-
pool bereik en so die eerste mens geword wat albei pole bereik het.
10. (b) Noorweë beheer die eiland Bouvet, in die suide van die 
Atlantiese Oseaan, sowel as die eilandgroep Svalbard, halfpad 
tussen Noorweë en die Noordpool. (Die groep is vroeër Spitsbergen 
genoem, wat die naam van die grootste van hierdie eilande is.) Die 
afstand tussen Bouvet en Svalbard is 14 712 km.

Blokraai [463   28 Februarie]
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