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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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479
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is ’n woord vir sekere Asiatiese steenvrugte waarvan die groenerige pitte gebruik word in die 
maak van lekkergoed. SMS die woord BLOK gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 26 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 11 Julie aangekondig.

20 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).
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Dwars
1.  Doktorandus (afk.)
4.  ’n Land se hoogste verteenwoordiger wat in ’n ander land namens sy  
 regering optree
9.  Waarin die weetgierige nie graag met ’n kluitjie gestuur wil word nie
11.  Simpele stupiditeit!
13.  Waar daar ’n . . . is, is daar ’n weg
14.  Die ware ding wat in die regter sit, tussen die rande!
15.  Opgeruimd en vrolik
17.  Wie soos hierdie bees neergeslaan het, het baie hard geval
19.  Pasta wat jy sommerso uit die hitte gaps? (anagram)
21.  Haastig en kragtig wegpluk, soos brandende klere van iemand se lyf af
23.  Beurt gesluit, in krieket (afk.)
24.  Gratis of tevergeefs
26.  Het stil gepeins met ’n enigsins hartseer gemoed
28.  Segmente van 60 minute elk
29.  Wat ander die graagste wil help
33.  Simbool vir astaat, die seldsaamste natuurlik voorkomende element in  
 die aardkors
34.  Nuwe uitgawe (afk.)
35.  Kroes, soos ’n mens partymaal kan voel
37.  Skapie
39.  Invitasie na die okkasie!
41.  Iemand wat met ’n voertuig of ryding aan ’n wedren deelneem
43.  Vreesaanjaande ding in kindertaal (maar as joune uit is, is jy stokflou)
44.  Die argitek sir Herbert Baker se belangrike bouwerk op Meintjieskop 
 in Pretoria
45.  Houtblaasinstrument

Af
1.  . . . wyn is natuurlik eintlik nat, maar dit is nie soet nie!
2.  Gerespekteerde, wyse raadgewers
3.  Honderdste van die geldeenheid in verskillende lande
5.  Die . . . (kykNET se misdaadreeks met Waldemar Schultz in die titelrol)
6.  Bees van die oseaan? Nee, dit is net die helfte van die hip(p)otese!
7.  Afdeling (afk.)
8.  Riller wat nie ’n rolprent of ’n toneelstuk is nie, maar op saamgebinde,  
 bedrukte blaaie gelees kan word
10.  Op dié oomblik in die verhaal
12.  Wat betref die mitologiese god van die winde
13.  Moenie ongeduldig wees nie, vertoef eers!
16.  Ou Griekse muntstukke
18.  Byt hom, Boel!
20.  ’n Gesanik oor g’n leeu nie? (anagram)
22.  Ligte golwing, soos op water
23.  In sy driehoek sou skepe en vliegtuie glo sommer in die niet verdwyn
25.  Ou Kaapse gemeenskapsleier met die voornaam Adam
26.  Mis van seevoëls as bemesting
27.  Spleet in ’n vuurspuwende berg waar ’n dik walm van gas en as uitborrel
29.  Bode van die hof
30.  Kleurlose, reuklose gas wat slegs ’n em verskil van metaan!
31.  Die siel – teenoor die liggaam of soma
32.  Nietemin, dit is ook ’n toer
36.  Binne
38.  Maand met die kortste naam
40.  Gedurig dink aan iets wat jou kwel of ontstel
42.  Aangaande



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
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1. Watter groot eiland se hoofstad het ’n naam gehad wat in ’n Europese taal “goeie hoop” beteken, maar het nou ’n naam wat
 in ’n inheemse taal “kaap” beteken? 
 (a) Groenland; (b) Madagaskar; (c) Hawaii; (d) Ysland.
2.  Watter troetel- of huisdiere behoort tot die volgende rasse: Puli, Komondor, Bergamesco en Havanees? 
 (a) Katte; (b) Honde; (c) Perde; (d) Skape.
3.  Watter seevaarder en ontdekker het die Stille Oseaan sy naam gegee? 
 (a) Marco Polo; (b) Vasco da Gama; (c) Ferdinand Magellaan; (d) Amerigo Vespucci.
4.  Watter multinasionale e-handelsonderneming het Pierre Omidyar in 1995 gestig?
 (a) Twitter; (b) LinkedIn; (c) Instagram; (d) eBay.
5.  Van watter TV-sitkom wat in Manhattan, New York, afspeel, is van 1994 tot 2004 10 seisoene uitgesaai? 
 (a) The Golden Girls; (b) Seinfeld; (c) Everybody Loves Raymond; (d) Friends.
6.  In watter land is die stad Mokka, waarna ’n warm drankie genoem is? 
 (a) Saoedi-Arabië; (b) Irak; (c) Jemen; (d) Iran.
7.  Hoe lank is ’n moment, volgens die beskrywing van die agtste-eeuse monnik Sint Beda, die Eerbiedwaardige? Gemiddeld . . .
 (a) 60 sekondes; (b) 90 sekondes; (c) 120 sekondes; (d) 180 sekondes.
8.  Wat is oorspronklik ontwerp om muurpapier skoon te maak? 
 (a) Play-Doh; (b) Babadoeke; (c) Post-Its; (d) Stopverf.
9.  In watter Olimpiese sport word tegnieke gebruik wat barani, rudolph, randolph en bluch genoem word? 
 (a) Gimnastiek; (b) Duik; (c) Trampolienspring; (d) Perdrykuns.
10.  Watter onafhanklike land het die hoogste bevolkingsdigtheid (die meeste mense per vierkante kilometer)? 
 (a) Bahrein; (b) Monaco; (c) die Maldive; (d) die Vatikaanstad.

Wat beteken die woord

ghoeboe? 
(a) waansinnig          (b) snaaks          (c) treurig



Oplossings

Sudoku 

Woordslim

Vasvra

MoeilikMaklik

Junior blokraai  
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Blokmakierie 
Versteekte sin: As u onnosel wil bly, het u nie my hulp nodig nie.
Dwars: 1. Drs., 4. Ambassadeur, 9. Riet, 11. Onnoselheid, 13. Wil, 14. Egte, 15. Blymoedig, 17. Os, 19. Spaghetti, 21. Afruk, 23. B.g., 24. 
Verniet, 26. Gemymer, 28. Ure, 29. Behulpsaamste, 33. At, 34. N.u., 35. Olik, 37. Lam, 39. Uitnodiging, 41. Jaer, 43. Gô, 44. Uniegebou, 
45. Fagot.
Af: 1. Droë, 2. Ringkoppe, 3. Sent, 5. Byl, 6. Seekoei, 7. Afd., 8. Rilboek, 10. Toe, 12. Eoliese, 13. Wag, 16. Dragmes, 18. Sa, 20. Geneul, 22.
Rimpeling, 23. Bermuda, 25. Tas, 26. Guano, 27. Rookgat, 29. Balju, 30. Etaan, 31. Psige, 32. Tog, 36. In, 38. Mei, 40. Tob, 42. Re.

(c) treurig
Die woord ghoeboe is ’n gewestelike woord wat uit Khoi afkomstig is en 
onder meer “onsmaaklik, treurig, baie swak” beteken, en in ’n sin soos “Die 
ko�e smaak ghoeboe” gebruik kan word. (WAT)

1. (a) Groenland se hoofstad is in 1728 gestig en Godthåb genoem, die 
Deens vir “goeie hoop”. Toe Groenland in 1979 selfregering kry, het die 
meeste plekke daar nuwe name gekry. Godthåb se naam is verander 
na Nuuk, wat “kaap” beteken in Groenlands, ’n Aleutiese taal. Nuuk is 
die wêreld se noordelikste hoofstad en lê op die punt van die Nuup 
Kangerlua-�ord aan die ooskus van die Labradorsee. Groenland, die 
wêreld se grootste eiland, het ’n oppervlakte van 2 166 086 km², 
teenoor Suid-Afrika se 1 221 037 km².
2. (b) Honde. Die Puli, wat ligte hare het, en die Komondor, met swart 
hare, is honderasse wat in Hongarye skape en beeste oppas. Die 
Bergamesco kom van die Midde-Ooste af, deur Asië tot in die Europese 
Alpe. Die Havanees is oorspronklik geteel vir aristokrate in Kuba. Al dié 
honde het lang, digte krullerige hare.
3. (c) Ferdinand Magellaan, ’n Portugese seevaarder in diens van 
Spanje, het in 1520 oor die Atlantiese Oseaan gevaar om ’n westelike 
roete na die Spesery-eilande te soek. Hy het in November 1520 deur ’n 
seestraat gevaar (nou die Straat van Magellaan) en aangekom in ’n vir 
hom onbekende oseaan wat hy “Stille Oseaan” genoem het, omdat 
die water so kalm was. Dié oseaan is 59 miljoen km² groot en bevat 
meer as die helfte van die Aarde se water.
4. (d) eBay is ’n Amerikaanse e-handelsonderneming in San Jose, 
Kalifornië, wat verkope tussen verbruikers en ondernemings makliker 
maak. Dit is sedert 2019 in meer as 30 lande bedrywig. Op die 
eBay-webwerf (’n veiling-en-winkel-webwerf) kan individue en 
sakeondernemings van oor die wêreld ’n groot verskeidenheid goedere 
en dienste koop en verkoop. Pierre Omidyar, ’n Amerikaanse miljardêr, 
entrepreneur, sagteware-ingenieur en filantroop wat Frans van 
geboorte is, was van 1998 tot 2015 voorsitter van eBay.
5. (d) Friends is ’n Amerikaanse sitkom-reeks wat in Manhattan, New 
York, afspeel en handel oor die wel en wee van ses vriende: Rachel 
Green (deur Jennifer Aniston gespeel), Monica Geller (Courteney Cox), 
Phoebe Bu�ay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Chandler 
Bing (Matthew Perry) en Ross Geller (David Schwimmer). Van 1994 
tot 2004 was daar 10 seisoene met altesaam 236 episodes. Vanjaar is 
’n reünie-episode uitgesaai. (Van die voorgestelde titels vir Friends 
was Insomnia Café, Six of One en Friends Like Us.)
6. (c) Jemen. Die term mokka verwys na ’n ko�edrankie van espresso, 
gestoomde melk en sjokolade. Die naam kom uit die 14de eeu, toe die 
stad Mokka in Jemen gestig is. Dit was bekend vir Arabica-ko�e van ’n 
hoë gehalte, wat ook mokka genoem is.
7. (b) 90 sekondes. Volgens die tydskrif Science Focus het die 
agtste-eeuse monnik Sint Beda, die Eerbiedwaardige, die term 
moment gebruik vir ’n tydperk van gemiddeld 90 sekondes. Die sonwy-
ser is gebruik om die dag (tussen sonop en sononder) te verdeel in 12 
son-ure, waarvan die lengte van seisoen tot seisoen gewissel het. ’n 
Son-uur was verdeel in 4 puncta of 10 minuta of 40 momenta, wat 
elkeen gemiddeld 90 sekondes lank was.
8. (a) Play-Doh. Volgens die Smithsonian Magazine het Kutol Products 
van Cincinnati in 1912 ’n sagte mengsel geskep om roet van muurpapier 
af te vee. Teen die 1950’s het steenkoolvure verdwyn en was roet dus 
nie meer ’n probleem nie. ’n Kleuterskoolonderwyser het voorgestel 
dat dié produk as speelgoed vir kinders gebruik word. Dit het as die 
speelklei Play-Doh bekend geword. Sedert 1956 is meer as 3 miljard 
houers Play-Doh verkoop.
9. (c) Trampolienspring is sedert 2000 ’n Olimpiese sport, met 
tegnieke soos barani (vorentoe-salto met ’n halwe draai), rudolph 
(vorentoe-salto met anderhalf draai), randolph (vorentoe-salto met 
21/2 draaie) en bluch (’n beweging wat die deelnemer op die maag 
laat land, ’n volle sysalto laat doen en weer op die maag laat land.)
10. (b) Monaco, met ’n bevolking van 38 300 en ’n oppervlakte van
2,02 km², het die hoogste bevolkingsdigtheid: 18 960 mense per km². 
Singapoer, met 5,7 miljoen inwoners en ’n oppervlakte van 722,5 km², 
is tweede met ’n bevolkingsdighteid van 7 894 mense per km². 
Mongolië is die land met die laagste bevolkingsdigtheid: 2,07 mense 
per km².
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