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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 woord

Pretblad1 uit 7 12 Junie 2021

Jy moet dié woorde opspoor:
ideale; idees; Iers; iets; ietwat; immers; impliseer; 
impuls; indeling; indien; indruk; informeel; 
ingewikkelde; inkom; inlê; inlewer; inneem; inpak; 
insake; insek; insinking; insluk; instansies; 
interessant; intiem; invloed; invoer; Irak; Israeli’s; 
item

In die blok is 30 woorde verskuil. 
Hulle kan horisontaal, vertikaal, diagonaal en in 
enige rigting van bo na onder of omgekeerd 
loop. Kyk of jy almal kan opspoor.

24

24



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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136
Across
1.  Former monetary unit of Spain (7)
5.  Common masculine name derived from the Greek name Petros (5)
8.  Husband of one’s aunt (5)
9.  Negligible or the smallest amount (7)
10.  Approximate measure of whether someone is over- or 
 underweight (4, 4, 5)
11.  Later part of life (3, 3)
12.  Ancient (3-3)
15.  A member of the Pope’s Church (5, 8)
18.  The established set of attitudes held by someone (7)
19.  Not asleep (5)
20.  Secluded and sheltered places (5)
21.  Lends a helping hand (7)

Down
1.  Measure the depth of something (5)
2.  Withdrew from an organisation or communion (7)
3.  The production of heat, especially in a human or animal 
 body (13)
4.  Triangular savoury pastry (6)
5.  Scissors with a serrated blade to cut a zigzag edge in fabric (7, 6)
6.  Easily frightened (5)
7.  Free from tension, strain and anxiety (7)
11.  Someone who rows a boat (7)
13.  Mardi Gras celebrations are held in New — (7)
14.  Commonly repeated word or phrase (6)
16.  Juicy fruit with a large hairy seed (5)
17.  Professional cooks (5)



Kriptiese blokraai

Pretblad4 uit 7 12 Junie 2021

Dwars
5.  Oë, soos die middel dan ook aandui (5)

7.  Dit neem 24 uur per seiljag om hom voor ’n hof te roep! (7)

8.  Pruis wat sy taal suiwer hou (5)

9.  Nie beny nie (3)

10.  Dit is beter as om te ontvang (3)

11.  Met ’n omgekeerde feeks loop dinge altyd verkeerd (5)

12.  Soliste wat kreun en kla (13)

15.  Kyk hoe laat so ’n tas die luidier skrik! (5)

16.  Ou strydbyl in die kas (3)

18.  ’n Dodelike present (3)

20.  Is dit net ’n olifant wat so hard kan drink? (5)

22.  Iemand wat só praat, moet jy eers mak maak (7)

23.  Jubal (Byb.) was ’n fluitspeler, nie ’n bode van die hof nie (5)

Af
1.  Altyd gebad om voorbereid te kan wees (5)

2.  Maak in 24 uur ’n afgod van die antieke stad in Benede-Egipte (5)

3.  Informele taalgebruik wat kan pik! (5)

4.  Het Hades as ’n priester dalk die vleis en aartappelgereg geken? (13)

5.  Hoofbedekking met ’n byl toegedien?(3)

6.  In verband met dele wat nie meer daar is nie (7)

11.  Wat ’n bedorwe brokkie meestal kry (3)

13.  Die uil wissel sy trui vir vere! (7)

14.  ’n Berg op Kreta (3)

17.  Brasiliaanse dans wat sy oorsprong in Afrika het (5)

18.  Eet dit liewer as om daarmee te bots (5)

19.  Die aftog blaas op die instrument (5)

21.  Trotse pronkvoël (3)

23
Daar is een prys van R200 vir Kriptiese blokraai 23. Stuur jou inskrywing (met jou voorletters en van, adres en selfoonnommer) na 
Blokraaie@media24.com. Skryf “Kriptiese blokraai 23” 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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24

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 24” 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  [135   11 Junie]
Across: 1. tonight; 5. smash; 8. eager; 9. envious; 10. deejays; 11. niece; 12. metamorphosis; 14. Naira; 16. chemist; 18. braille; 19. voice; 
20. styes; 21. tannery.
Down: 1. trend; 2. neglect; 3. German measles; 4. treasure chest; 5. seventh heaven; 6. alone; 7. hostess; 12. minibus; 13. suicide; 15. Italy; 
17. teeny.

Letterspel  [23   5 Junie]
A-5; B-18; C-8; D-9; E-12; F-14; G-11; H-22; I-7; J-21; K-15; L-13; M-20; N-10; O-1; P-4; R-3; S-16; T-17; U-19; V-23; W-2; Y-6

Kriptiese blokraai  [20   29 Mei]
Dwars: 1. oktopus; 8. poreus; 9. vergete; 10. krater; 11. genade; 12. dekagoon; 16. eksepsie; 20. indruk; 21. Afrika; 22. polonie; 23. Endler; 24. oerteks. 
Af: 2. kweker; 3. omgaan; 4. uitgedos; 5. boerka; 6. vertoon; 7. astrant; 13. kleinode; 14. bemaker; 15. estrade; 17. pokkel; 18. idioot; 19. musiek.

Sudoku  [139  11 Junie]

Fotoblokraai  [22   29 Mei]

Supersudoku  [23   5 Junie]

Soek die woord  [23   5 Junie]
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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

477
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die woord vir iets wat te doen het met ’n uiters belangrike orgaan in die liggaam. SMS die 
woord BLOK gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 12 Junie om 12:00, en elke SMS kos R1,50. Gratis SMS’e geld nie, en 
foutiewe SMS’e word verreken. Die wenner word op 27 Junie aangekondig.

6 Junie 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 6 Junie 2021

Dwars
1.  Die geheue van ons individue hier op aarde
10.  Rivier in Skotland wat by Peterhead in die Noordsee vloei
11.  Soet vrugte in repe? (anagram)
13.  Die reën sal mos nie deur . . . reënjasse kan dring nie
17.  Baie
18.  Ontrond jou lus, dis pure sluheid!
19.  Kaas vir die dame? (anagram)
21.  Dofgrys, rookkleurige kwarts (halfedelsteen)
23.  Moabitiese vrou van Boas
24.  Bereidwilligste om te help
28.  Dit kom voor Niño sowel as Greco
29.  En elders (afk.)
31.  Vakansie van twee pasgetroudes
34.  ’n Sekere (persoon)
35.  . . . qua non (afgekort s.q.n.) beteken ’n noodsaaklike voorwaarde
38.  Toegeeflik wees teenoor
42.  In die donker is hulle glo almal grou
43.  Tydperke wat skuil in die operasie!
44.  Oor ’n rukkie
46.  Handeling van minder warm word
47.  Woorde van ’n spreker vir sekere mense vertaal in ’n taal wat hulle verstaan
48.  Het laat weet dat jy ’n verbintenis sou beëindig, bv. nie langer ’n huis sou 
 huur nie

Af
1.  Meer beskimmeld
2.  Ou woord vir eggenoot
3.  Soute wat gevorm word deur die inwerking van salpetersuur op metale
4.  Poseidon sou vir die ou Grieke die god hiervan gewees het
5.  . . . Louw was SA se laaste speaker voor die nuwe bedeling in 1994
6.  Het deur middel van ’n toetsbord op ’n rekenaarskerm geskryf
7.  In plaas van (afk.)
8.  ’n Suid-Afrikaanse dokumentêre rolprent oor een van hierdie weekdiere  
 het onlangs ’n Oscar gewen
9.  Wat groot kennis uit boeke verkry het
12.  Insake
14. Waterloos of uitgedroog
15.  Van verbasing uitroep: “Wil jy . . .!”
16.  Baltiese staat (saam met Letland en Litaue)
20.  Hoofstad van Ierland
22.  Te berde bring
25.  Dit . . . jy nou daarvan! (Jy wou mos, dit is jou verdiende loon)
26.  Sy werk is om geboue tot op die grond af te breek
27.  Instrumente waarmee seevaarders kon koers hou
30.  Mikrobe of virus wat jou siek kan maak
31.  ’n Mandag is geen verkeerd gespelde Maandag nie! Dit is die arbeid wat  
 een werker op een normale . . . kan verrig
32.  Pastei sonder bolaag, met soet of sout vulsel
33.  Kunsgevoeliges
36.  Genieë is mense met ’n . . . bo 140
37.  Skriftelike verslag van wat op ’n vergadering gesê is
39.  Buitengewoon begaafde mens
40.  Subtropiese vrug waarmee gevlieg kan word?
41.  O op dié wyse, nè! (1, 2)
45.  As jy só staan dat jy noord kyk, lê hierdie windrigting regs van jou



Junior blokraai
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 6 Junie 2021

1.  Watter stad is die enigste wat gekies is om die Olimpiese Spele aan te bied, maar ná ’n paar jaar geweier het om dit te doen? 
 (a) Chicago in Illinois; (b) Seattle, Washington; (c) Denver, Colorado; (d) New York, New York.
2.  Die speg kap met sy snawel teen bome om kos te soek en ’n nes te maak. Wat is rondom dié voël se brein om dit te beskerm
 teen beserings as gevolg van dié gekap? 
 (a) Beenkussings; (b) Breinvog; (c) Tong; (d) Kraakbeen.
3.  Watter kossoort is gebruik om ’n soort sement te maak wat in die Groot Muur van China gebruik is? 
 (a) Spinasie; (b) Ryspap; (c) Aartappels; (d) Mielies.
4.  Watter Amerikaanse rapper, sanger, liedjieskrywer en akteur is die skrywer van die eerste liedjie wat van ’n ander planeet
 af uitgesaai is? 
 (a) Kanye West; (b) Dr. Dre; (c) will.i.am; (d) 50 Cent.
5.  Watter Amerikaanse president het vyf musiekinstrumente bespeel, waaronder die klarinet en die saxofoon? 
 (a) Richard Nixon; (b) Bill Clinton; (c) Ronald Reagan; (d) Barack Obama.
6.  Watter musiekgroep is die enigste wat op al sewe vastelande opgetree het? 
 (a) Grateful Dead; (b) Metallica; (c) Guns N’ Roses; (d) Rolling Stones.
7.  Watter land het in 1984 die eerste keer ’n Olimpiese medalje gewen? 
 (a) China; (b) Rusland; (c) Japan; (d) Turkye.
8.  Watter van dié lande is kleiner as die stad New York se Central Park? 
 (a) Liechtenstein; (b) Monaco; (c) San Marino; (d) Vatikaanstad.
9.  In watter land het die Hawaiise pizza sy oorsprong? 
 (a) VSA; (b) Kanada; (c) Italië; (d) Griekeland.
10.  Watter twee lande deel die skiereiland Jutland? 
 (a) Denemarke; (b) Frankryk; (c) Nederland; (d) Duitsland 

Wat beteken die woord

reutel? 
(a) roggelgeluid          (b) blaasinstrument          (c) raserige partytjie



Oplossings

Sudoku 

Woordslim

Vasvra

MoeilikMaklik

Junior blokraai  
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Blokmakierie 
Versteekte sin: Mense wat te veel rook op hul wittebrood moet afkoel.
Dwars: 1. Menseheugenis, 10. Ugie, 11. Pere, 13. Waterdigte, 17. Veel, 18. Lis, 19. Edam, 21. Rooktopaas, 23. Rut, 24. Behulpsaamste, 28. El, 
29. E.e., 31. Wittebrood, 34. Ene, 35. Sine, 38. Tegemoetkom, 42. Katte, 43. Eras, 44. Nou-nou, 46. Afkoeling, 47. Tolk, 48. Opgesê.
Af: 1. Muwwer, 2. Ega, 3. Nitrate, 4. See, 5. Eli, 6. Getik, 7. I.p.v., 8. Seekatte, 9. Belese, 12. Re, 14. Dor, 15. Glo, 16. Estland, 20. Dublin, 22.
Opper, 25. Het, 26. Sloper, 27. Sekstante, 30. Kiem, 31. Werkdag, 32. Tert, 33. Estete, 36. IK, 37. Notule, 39. Genie, 40. Mango, 41. O so, 
45. Oos.

(a) roggelgeluid
Die woord reutel verwys na ’n roggelgeluid wat by beluistering van die longe 
waargeneem word, en wat op ’n siektetoestand of afwyking dui. (WAT )

1. (c) Denver in die deelstaat Colorado is in 1970 aangewys om die 
Olimpiese Winterspele in 1976 aan te bied, wat sou saamval met 
Denver se eeufees en die VSA se 200-jarige bestaan. In 1972 het Denver 
se Olimpiese Organiseringskomitee die Internasionale Olimpiese 
Komitee laat weet dat hy nie geld vir die Winterspele het nie. Dit was 
die enigste keer dat ’n stad wat gekies is om die Olimpiese Spele aan te 
bied, sy aanbod onttrek het. Die Winterspele van 1976 is toe aan 
Innsbruck in Oostenryk toegeken.
2. (c) Tong. ’n Speg kap tot 12 000 keer per dag met sy snawel teen ’n 
boom met ’n krag 1 000 keer groter as swaartekrag. Die stewige stert 
stut die voël teen ’n boom, en die sterk nekspiere absorbeer skokke en 
versprei energie oor die skouers, die bolyf en die stert tot terug in die 
boom. Nog aanpassings is ’n skerp snawel, amper soos ’n beitel; min 
breinholtes om breinbeweging te verminder; ’n aangepaste beenstruk-
tuur wat beserings verhoed; en energie wat onder in die snawel gekon-
sentreer word om die impak van die gekap weg te hou van die brein. In 
die verlengde breinkas is sterk, sponsagtige lae wat min vloeistof
bevat. Die grootste aanpassing is die lang tongbeen en tong (15 tot 35 
cm), wat van die neusholtes om die kant van die kop en om die brein 
loop en help om skokke te absorbeer.
3. (b) Ryspap was volgens wetenskaplikes aan die Zhejiang-universi-
teit in Hangzhou ’n belangrike bestanddeel in China se Groot Muur, wat 
van 1368 tot 1644 onder die Ming-dinastie opgerig is. Die organiese stof 
amilopektien, wat in die klewerige rys voorkom, het met kalsiumkarbo-
naat verbind om ’n soort sement te vorm wat die stene styf aan mekaar 
gebind het.
4. (c) will.i.am van die groep Black Eyed Peas het in opdrag van Nasa 
“Reach for the Stars” geskryf en opgeneem. Nadat die verkenningstuig 
Curiosity in 2012 op Mars geland het, is dié liedjie van die Rooi Planeet 
af uitgesaai.
5. (a) Richard Nixon se ma het hom elke middag op die gesin se klavier 
laat oefen. Hy kon nie musiek lees nie, maar kon ook saxofoon, klarinet, 
trekklavier en viool speel. Toe hy president was, het hy in die Withuis vir 
die Amerikaanse komponis en pianis Duke Ellington op die klavier 
“Happy Birthday” gespeel. Hy het ook in Nashville, Tennessee, in die 
konsertsaal genaamd Grand Ole Opry vir sy vrou “My Wild Irish Rose” 
gespeel. Ander musikale presidente was Abraham Lincoln (viool), 
Franklin D. Roosevelt (klavier) en Woodrow Wilson (viool). Calvin
Coolidge en Ronald Reagan het mondfluitjie gespeel, terwyl Warren 
Harding gesê het hy speel enige instrument behalwe die skuiftromboon 
en die kornet. Harry Truman het klavier gespeel, en Bill Clinton is met 
die saxofoon vertroud.
6. (b) Metallica het in 2013 op al sewe vastelande opgetree. Hul 
Antarktika-optrede was by die Carlini-weerstasie. Die gehoor vir dié uur 
lange geleentheid met die titel Freeze ’Em All was vir 120 wetenskap-
likes en ’n paar mense wat in ’n kompetisie ’n besoek aan Antarktika 
gewen het.
7. (a) China het van 1924 as die Republiek China aan die Olimpiese 
Somerspele deelgeneem. In 1952 het dit as die Volksrepubliek China 
deelgeneem. Die land het weens ’n dispuut oor politieke status eers in 
1984 weer aan die Olimpiese Somerspele (toe in Los Angeles in die 
VSA) deelgeneem. Xu Haifeng het in die 50 meter-pistoolskiet China se 
eerste goue medalje ontvang. China het 15 goue medaljes gewen en 
was vierde op die ranglys van medaljewenners.
8. (b) Monaco (2,1 km²) en (d) die Vatikaanstad (0,44 km²) is kleiner 
as Central Park, wat 3,41 km² groot is. Pelham Bay-park (11,2 km²) is 
New York se grootste park. Ook vier ander parke in dié stad is groter as 
Central Park.
9. (b) Kanada. ’n Griekse immigrant, Sam Panopoulos, het in 1962 in 
Chatham, Ontario, Kanada, die eerste Hawaiise pizza (met ham, 
pynappel en kaas op ’n tamatiebasis) aanmekaargeslaan om in die 
Satellite-restaurant te verkoop.
10. (a) Denemarke en (d) Duitsland. Denemarke lê op die noordelike 
deel van die skiereiland Jutland, terwyl ’n deel van die Duitse deelstaat 
Sleeswyk-Holstein die suidelike deel beslaan. Jutland lê noord van die 
Eider-rivier, tussen die seestrate Skagerrak en Kattegat, die Lille 
Baelt-kanaal en die Noordsee.

Blokraai [473   9 Mei]
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