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Dwars
7.  Sweetgaatjies (6)
8.  Bek van ’n vulkaan (6)
9.  Vuur doodmaak (4)
10.  Vraagstukke (8)
11.  Jaargety (7)
13.  Botsing met die vyand (5)
15.  Kaartjieskantoor (5)
17.  Sjokolade en fudge (7)
20.  Klein stukkies (8)
21.  Sonder geluid (4)
22.  Rek vir voëls skiet (6)
23.  Swart roumateriaal (6)

Af
1.  Skaduwee (6)
2.  Lug uit neus stoot (4)
3.  Wynglasies (7)
4.  Kieliebakkie (5)
5.  Kragte terugwin (8)
6.  Volwasse mans (6)
12.  Raamwerke van geboue (8)
14.  Kwesplekke (7)
16.  Verset teen die landsowerheid (6)
18.  Bos blomme (6)
19.  Sierlike bedsprei (5)
21.  Klaas Vakie se slaapmiddel (4)

116



Crossword
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139
Accross
1.  Achieve what one aims to do (7)
5.  Indian stringed instrument (5)
8.  North-western US state (5)
9.  Powerful desire for something (7)
10.  Regular instalments for an insurance policy (7)
11.  Brake or clutch (5)
12.  Short rainstorm accompanied by rumbling noises and  
 lightning (13)
14.  Smooth, silky fabric (5)
16.  More bright, colourful or ostentatious (7)
18.  Tel Aviv national (7)
19.  Vacant or void (5)
20.  Long formal dresses (5)
21.  External opening in the nose (7)

Down
1.  Perform work carelessly and hastily (5)
2.  Castle or manor house in France (7)
3.  Performers who provide entertainment by undressing 
 to music (6, 7)
4.  A gradual reduction of air pressure after diving (13)
5.  Soldiers or police o�cers employed as marksmen (13)
6.  Following second (5)
7.  Patron or frequent customer (7)
12.  Sampling the flavour of food (7)
13.  Speak softly in a low voice (7)
15  Propel a ball through the air (5)
17.  Relating to a king or queen (5)



Breinknoop

Sudoku
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1.  Wat is die wetenskaplike term vir die studie van die beweging van ’n projektiel?
2.  Watter snelbouler word die Rawalpindi Express genoem?
3.  Vanaf watter spoed op die Beaufort-skaal word wind as stormsterk geklassifiseer?
4.  In watter stad sal jy ’n gondel vind?
5. Watter Suid-Afrikaner was die bestuurder van die nasionale swem- en rugbyspanne?

143
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

Pretblad4 uit 4

Breinknoop
1.  ballistiek
2. Shoaib Aktar
3. 62 km/h
4. Venesië
5. Gideon Sam

Sudoku  [142 15 Junie]

17 Junie 2021

Blokraai  [115 15 Junie]
Dwars: 7. lappie; 8. teater; 9. skêr; 10. luiseier; 11. korswel; 13. briek; 15. bodem; 16. begelei; 18. beraders; 19. jaar; 21. gewete; 22. eierus.
Af: 1. naak; 2. operasiekamer; 3. verlies; 4. stuit; 5. hanetreetjies; 6. medewete; 12. odometer; 14. herstel; 17. bedek; 20. arum.

Crossword  [138 15 Junie]
Across: 7. untrue; 8. granny; 9. framework; 10. cat; 12. opulent; 14. flash; 16. scone; 18. amusing; 21. end; 22. undercoat; 25. casual; 
26. turtle.
Down: 1. unwrap; 2. pram; 3. red wine; 4. agora; 5. bat; 6. in-laws; 11. plus; 13. link; 15. amnesty; 17. con man; 19. nearly; 20. angle; 23. cork;
24. bug.
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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

478
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is ’n woord vir iets wat met die uitvoering van sekere musiekstukke te doen het. SMS die woord 
BLOK gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 19 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 4 Julie aangekondig.

13 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 13 Junie 2021

Dwars
1.  Angs in die lokaal waar jy die slaagpunt moet behaal
11.  Treurlied oor ’n gestorwe geliefde
12.  Skurf en onwelvoeglik
14.  Slordig
16.  Angorabok
17.  Moedergemeente se geskenk aan ’n dogtergemeente by afstigting
18.  Behorende aan
19.  Vertraging
22. Organe waarin nefriete kan vorm
24.  Inligtingstegnologie (a�k.)
25.  Bemors, betakel of vuilmaak
27.  Rysweep
30.  Van die kant af, nie regstreeks nie
32.  Werksaamheid wat volgens baie SA betogers nie meer gelewer word nie
34.  Grof, ru en onbeskof
35.  Geboue vir eredienste
38.  Wat belofte inhou
40.  Een van die verbindings met natrium – vir die byt, was of koek!
42.  Stukke van ’n geheel
43.  Korrek
44.  Bespiegel of fermenteer
45.  Sterk perdjie van sekere Skotse eilande

Af
1.  Gemoedstoestand sonder grappies
2.  Hy hou hom grootkop en dink hy is wie
3.  Amper muskiete, hierdie ou gewere!
4.  ’n Ou wat dikwels weier
5.  Van links na regs (afk.)
6.  Wat betref
7.  Eie-ekkerige vent wat niks oorhet vir ’n ander nie
8.  Die . . .-stryd is die finale, beslissende wedstryd van ’n reeks
9.  Graansny-werktuig met breë, krommerige lem en lang steel
10.  Inligting in die rekenaar
13.  Mitologiese halfgodinne van die woude
15.  Gewese huweliksmaats, informeel
20.  Woorddeel wat “voor” beteken, maar nie in Pretoria nie!
21.  Die meeste mense slaap immers met een bo die kop
22.  By sy ander naam moet jy hom nog wyn gee, aldus die 
 liedjieboer Anton Goosen
23.  ’n Reis op die Gautrein, bv.
25.  Klein bykomende kwessies wat van bitter min belang is
26.  ’n Unikum is iets wat . . . in sy soort is
28.  Aarsel
29.  Tydelik waarneem in iemand se plek
31.  Wat na keel natmaak smag by die skeiding van mielies en stronke?
32.  Dis nie om . . . neute nie (dit word nie sonder ’n doel gedoen nie)
33.  Kamers waarin kos gebêre word, meestal teenaan die kombuise
34.  Cowboy-makietie
36.  Wie só van draad is, is alte gou op sy perdjie
37.  Om só voortreflik te wees verg wel ’n hele omkeer van die lede!
39. Driekwart van twaalf
41.  Ottomaanse eretitel, burgerlik of militêr



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 13 Junie 2021

1. Wat is die naam van Suid-Afrika se eerste munisipaliteit, wat in 1818 op die plaas Hooyvlakte ontstaan het?
2.  In watter dorp in die Overberg is die Skeepswrakmuseum, die enigste museum in sy soort in die Suidelike Halfrond?
3.  Watter dorp se naam verwys na die feit dat ongeveer twee derdes van Suid-Afrika se steenkool hier ontgin word?
4.  Wat is die naam van Suid-Afrika se oudste werkende vuurtoring, wat in 1824 voltooi is?
5.  Watter een van die bergpieke wat oor Kaapstad troon, is eers King Charles Mount genoem?
6.  Watter dorp is genoem na die stigter van Yskor, wat ook die eerste voorsitter van Eskom (toe Evkom/Escom 
 genoem) was?
7.  Watter stad in die Oos-Kaap word die Stad van Heiliges genoem, omdat daar baie kerke is?
8.  Watter dorp was in die vroeë 19de eeu die tuiste en hoofdorp van die Zoeloe-koning Shaka?
9.  Watter huidige provinsiale hoofstad is in die Anglo-Boereoorlog 217 dae deur Boeremagte beleër?
10. Watter dam is oorspronklik genoem na P.K. le Roux, wat van 1958 tot 1966 Suid-Afrika se minister van waterwese was?

Moontlike antwoorde:
Nongoma / Lephalale / Mahikeng / Napier / Makhanda / Loxton / Gordonsbaai / Potchefstroom / Vereeniging / 
Klerksdorp / Vanderbijlpark / Springs / eMalahleni / Ulundi / Vlaeberg / Bredasdorp / Beaufort-Wes / Waenhuiskrans / 
Vaaldam / Vanderkloofdam / Bhisho / Leeukop / Carnarvon / Seepunt / Bela-Bela / Groenpunt / Duiwelspiek / 
Mdantsane / KwaDukuza / Gariepdam

Wat beteken die woord

lithops? 
(a) soort metaal          (b) soort lintwurm          (c) soort plant                                                      
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Blokmakierie 
Versteekte sin: Ek vrees sy bruid onthou nie meer wat sy in die kerk belowe het nie. 
Dwars: 1. Eksamenvrees, 11. Elegie, 12. Obseen, 14. Onnet, 16. Sybok, 17. Bruidskat, 18. Se, 19. Oponthoud, 22. Niere, 24. IT, 25. Besmeer, 
27. Karwats, 30. Sydelings, 32. Diens, 34. Rof, 35. Kerke, 38. Belowende, 40. Soda, 42. Dele, 43. Reg, 44. Gis, 45. Shetlandponie. 
Af: 1. Erns, 2. Snob, 3. Muskette, 4. Neebroer, 5. V.l.n.r., 6. Re, 7. Egoïs, 8. Eind, 9. Sens, 10. Data, 13. Bosnimfe, 15. Ekse, 20. Pre, 21. Dak, 
22. Nar, 23. Rit, 25. Bysakies, 26. Enig, 28. Weifel, 29. Ageer, 31. Dors, 32. Dowe, 33. Spense, 34. Rodeo, 36. Kort, 37. Edel, 39. Nege, 41. Aga.

(c) soort plant
Die woord lithops verwys na ’n sappige vygieplant van die genus Lithops, 
wat onder andere in Namakwaland en by Prieska voorkom. (WAT)

1. Beaufort-Wes is die naam wat lord Charles Somerset, van 1814 tot 
1826 goewerneur van die Britse Kaapkolonie, aan dié dorp in die 
Groot-Karoo gegee het. Dit is genoem na sy skoonpa, Henry Somerset, 
die vyfde Hertog van Beaufort. Die naam is in 1869 na 
Beaufort-Wes verander, om verwarring te voorkom met die name 
Port Beaufort en Fort Beaufort. Beaufort-Wes was in 1837 die 
eerste dorp in Suid-Afrika wat munisipale status gekry het. Die 
Xhosanaam is eBhobhofolo.
2. Bredasdorp, 35 km van Kaap Agulhas, Afrika se suidelikste punt, 
is in 1838 op die plaas Langefontein gestig en genoem na Michiel 
van Breda, Kaapstad se eerste burgemeester, wat ook bekend is as 
die vader van Suid-Afrika se merinobedryf. Bredasdorp se Skeeps-
wrakmuseum het uitstallings oor meer as 150 skeepswrakke op die 
Agulhasrif.
3. eMalahleni is die naam van ’n plaaslike munisipaliteit langs die 
N4 in Mpumalanga. Die Nguninaam eMalahleni beteken “plek van 
steenkool”. Die dorp is in 1903 op die plaas Swartbos aangelê en is 
oorspronklik Witbank genoem, na ’n wit rotsbank naby die huidige 
spoorwegstasie. (Daar is ook ’n munisipaliteit met die naam 
eMalahleni in die Oos-Kaapse Chris Hani-distrik.)
4. Groenpunt is die noordwestelike punt van ’n lae bergreeks aan 
die noordekant van die Kaapse Skiereiland. Die oorspronklike 
Portugese naam, Ponta da Praia, is in 1675 na Groenpunt verander. 
Die Groenpunt-vuurtoring, Suid-Afrika se eerste vuurtoring met ’n 
vaste struktuur, is in 1824 by Mouillepunt opgerig. Dit is die oudste 
werkende vuurtoring in Suid-Afrika.
5. Duiwelspiek is eens King Charles Mount genoem. Dit is genoem na 
koning  Charles I van Engeland. Dié naam is eers vir ’n deel van 
Leeukop gebruik, maar is toe ter ere van Charles oorgedra na die 
indrukwekkender Duiwelspiek, wat 1 000 meter bo seevlak is. 
Tafelberg se hoogste punt, Maclear se Baken, is 1 087 meter bo 
seevlak. Die ander twee koppe naby Tafelberg is Leeukop en 
Vlaeberg. Op laasgenoemde is die kanon wat elke middag om 
12-uur afgevuur word.
6. Vanderbijlpark aan die Vaalrivier, naby Vereeniging en Sasolburg 
in die Vaaldriehoek en 65 km suidwes van Johannesburg, is in 1949 
gestig, hoofsaaklik as ’n staalproduserende dorp. Dit is genoem na 
dr. Hendrik Johannes van der Bijl (1887-1948), die eerste voorsitter 
van Eskom, wat in 1923 as die Elektrisiteitsvoorsieningskommissie 
(Evkom) gestig is.
7. Makhanda is die nuwe naam van Grahamstad. Dit is genoem na 
die Xhosaprofeet Makhanda (ook Nxele genoem) wat bekend 
geword het as leier van die Slag van Grahamstad in 1819. Grahamstad 
het in 1812 ontstaan as ’n militêre hoofkwartier wat op die plaas 
Rietfontein gestig is. Dit is na kolonel John Graham genoem. Dit 
was in 1820 die sentrale dorp vir die Britse Setlaars en het in 1853 ’n 
bisdom geword. Die Rhodes-universiteit is in Makhanda, en dié stad
is bekend vir die nasionale kunstefees wat sedert 1973 daar aange-
bied word.
8. KwaDukuza, wat deur die Zoeloekoning Shaka gestig is, se naam 
beteken “plek van die verlore mens”, omdat daar in sy tyd ’n 
doolhof hutte was. In 1873 het Europese setlaars ’n dorp daar gestig 
en dit genoem na William Stanger, Natal se eerste landmeter- 
generaal. ’n Gedenkteken ter ere van Shaka is in 1932 in die dorp 
opgerig.
9. Mahikeng, die hoofstad van Noordwes, lê aan die Moloporivier 
naby Zeerust en Lichtenburg. Die oorspronklike Tswana-naam, 
Mahikeng, beteken “plek van rotse” of “by die klippe”. Die Britte, 
wat dié dorp in 1885 geannekseer het, het dit Mafeking genoem. Dié 
naam is in 1980 na Mafikeng verander, en in 2010 het dit weer 
Mahikeng geword. Die dorp is in die Anglo-Boereoorlog 217 dae lank
deur die Boeremagte beleër. Die Britte het die woord ma§ck 
geskep vir die uitbundige feesvieringe ná die beëindiging van die 
beleg.
10. Die Vanderkloofdam, wat eers die P.K. le Rouxdam was, is in 
1977 in gebruik geneem. Dit lê ongeveer 130 km stroomaf vanaf die 
Gariepdam, Suid-Afrika se grootste dam. Die Vanderkloofdam het 
’n oppervlakte van 133,43 km2, en sy wal is met 108 meter die 
hoogste damwal in Suid-Afrika. Die dam word deur die Knapsakrivier, 
die Paaiskloofspruit, die Seekoeirivier, die Kattegatspruit en die 
Hondeblafrivier gevoed.

Blokraai [474   16 Mei]


