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Dwars
1.   Op hierdie oomblik (4)
3.  Taktiese militêre beweging (8)
9.  Persoon wat bevoeg is om aktes op te stel (7)
10.  Skryfteken in die vorm van ’n verlengde S op sy sy (5)
11.  Angs vir mondelinge of skriftelike proef (12)
13. In dié mate (6)
15.  Op ’n oordadige of smaaklose wyse mooimaak (6)
18.  Geoefendheid (12)
22.  Wellustig of losbandig (5)
23.  Onderbeen tussen knie en voet (7)
24.  Iemand wat misdade ontrafel (8)
25.  Kort gelede (4)

Af
1.  Neigings (8)
2.  Briefies of boodskappe (5)
4.  Manier van uitspreek in ’n sekere streek (6)
5.  Nietemin of ewewel (5)
6.  Hoed van harde materiaal wat kopbeserings verhoed (7)
7.  Koringsiekte (4)
8.  Pynlike spiersametrekkings (6)
12.  Getabuleerde opgawes van besonderhede (8)
14.  Oormekaarkykers (7)
16.  Op ’n gereelde basis, heen en weer werk toe reis (6)
17.  Knoeste in hout (6)
19.  Rumoermaker (5)
20.  Gewrig bo die voet (5)
21.  Tweespalt (4)

141



Crossword
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Across
5.  Confused (6)
7.  One way to take a vaccine (6)
9.  Home for bats (4)
10.  Instance (7)
11.  Christchurch, Bu�alo or any metropolis (4)
13.  Full of energy, enthusiasm and determination (8)
15.  Type of informer (8)
16.  Run before a gale (4)
17.  In addition (7)
19.  April 1 trick (4)
20.  Changes for the better (6)
21.  Light teasing repartee (6)

Down
1.  Regard as perfect or better than in reality (8)
2. Aid to solution (4)
3.  Genuine (4, 4)
4.  Arctic ice sheet (4) 
6.  Unknown John or Jane (3)
8.  Live-in nannies (2, 5)
12.  First President of Russia, 1991 to 1999 (7)
13.  Hasty and careless (8)
14.  Book-learned (8)
17.  Tedious printed material (4)
18.  Cry bitterly (3)
19.  Indirect suggestion (4)



Breinknoop

Sudoku
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1.  In watter Chinese stad is die sogenaamde Terracotta-leër?
2.  Watter letter is op ’n standaard-rekenaartoetsbord regs van die K?
3.  Watter materiaal is die duurste stof op aarde?
4.  Wat is die naam van die meisiesbende in die fliek Grease?
5.  Van watter land kom die kinderboekkarakter Paddington, ’n beer?

174
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.  Xian
2.  Die L
3.  Antimaterie
4.  Die Pink Ladies
5. Peru

22 Julie 2021

Sudoku  [173   21 Julie]

Crossword  [168   21 Julie]
Across: 1. bash; 3. crescent; 9. shallot; 10. cause; 11. indoctrinate; 13. assist; 15. G-force; 17. carbohydrate; 20. opera; 21. wello�; 
23. fishhook; 24. crux.
Down: 1. bus; 2. staid; 4. return; 5. second fiddle; 6. Equator; 7. teem; 8. Black Sabbath; 11. Imam; 12. cede; 14. seabeds; 16. The Who; 
18. amour; 19. golf; 22. fox.

Blokraai  [140   21 Julie]
Dwars: 1. Oman; 3. seegroen; 9. sywurms; 10. hegte; 11. kaneelsuiker; 14. rys; 16. geoes; 17. ken; 18. interpunksie;, 21. nooit; 22. vlinder; 
23. traagste; 24. kneg.
Af: 1. onsekere; 2. afwen; 4. els; 5. geheimsinnig; 6. oogmerk; 7. neef; 8. droefgeestig; 12. snoep; 13. onderrig; 15. sangoma; 19. sedan; 
20. snit; 22. vat.
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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

483
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die naam en familienaam van ’n bekende atleet. SMS die woord BLOK gevolg deur jou 
antwoord na 34581. Die lyn sluit op 24 Julie om 12:00, en elke SMS kos R1,50. Gratis SMS’e geld nie en foutiewe SMS’e word verreken.
Die wenner word op 8 Augustus 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).
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Dwars
1.  Rankplant met geurige klein blomme, ’n bron van parfuum
4.  Kop en . . . uitstaan bo andere
8.  In die rigting van
9.  Neem iets met ’n knippie hiervan as jy dit nie te letterlik opneem nie
12.  Vele male oor en oor
15.  Uit hulle kom water
16.  Voertuig vir Andries Pretorius, bv.
17.  Na ’n ander woonplek trek
19.  As ’n ritssluiter nie oop moet wees nie, moet ’n mens dit tog . . .
21.  Deeltjie van die nerf wat deur wrywing verdik is
22.  Nie so groot nie
25.  . . . Schmidt was in die 1980’s en die 1990’s ’n Springbok-haker en later  
 die Bokke se spandokter
26.  Ons land, kortweg
27.  Sigbare damp wat uit warm water opstyg
29.  Gedink moeder maak ’n Engelse regmerkie? Nee, dit is wetenskaplike  
 geloofsleer!
32.  Botterbroodjies
35.  Jy knip hulle as hulle vinnig oop- en toegaan
36.  Gemene
37.  Kan met standbeelde of geheime gedoen word
40.  Ontbyt is die dag se eerste
42.  Deelbaar in twee gelyke getalle
43.  Vir altyd sonder end
45.  Die Suikerboon-. . . is die rol vir die prima ballerina in Tsjaikowski se  
 Neutkraker
46.  Kortstondige luggesteldheid in ’n gebied (nie die klimaat nie)
47.  Die ding
48.  Voorsetsel tussen “knip die papier” en “ ’n skêr”
49.  Persoon wat iets of iemand vind nadat dit gesoek is

Af
1.  Ou woord vir ’n ongetroude meisie
2.  Wie die pot só sit, slaag nie
3.  Ontsteking van die senuwees
5.  Kwekeling in ’n opleidingskool van die leër, die vloot of die lugmag
6.  Albumen
7.  Strelende en helende
10.  Wat die oë betref
11.  Wat iemand in die donker doen as hy blindelings gegewens soek om ’n  
 netelige probleem om te los
13.  Waarin jy nie vir jou ’n kat moet koop nie
14.  Refraksie
18.  Die weg daarheen, word gesê, is met goeie voornemens geplavei
20.  Mense wat só is, dink altyd hulle weet beter
23.  Land se mense
24. Lamentasie
28.  Enige van Zeus se nege dogters wat skrywers, kunstenaars of   
 komponiste sou inspireer
30.  Klanke só vaslê dat hulle later weer gehoor sal kan word
31.  Spaanse stad waar El Greco gewoon het
33.  Boom met swart of groen vruggies, volop by die Middellandse See
34.  Ongunstige eienskappe van iets
38.  Getal pote van ’n dodo
39.  Takbok
40.  Op voorwaarde dat
41.  Bordspel wat met ’n dobbelsteen en ’n lopertjies gespeel word
44.  Strik vir voëls wat skielik opspring?



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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Woordslim met die WAT

Moeilik
Sudoku

Maklik
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1.  Tot watter plantfamilie behoort rys?
 (a) Gras; (b) Mielies; (c) Koring; (d) Soja.
2.  Watter honderas stam af van ’n hond met die naam Trump, wat in 1819 aan ’n predikant in Engeland behoort het? 
 (a) Bulhond; (b) Jack Russell; (c) Skotse terriër; (d) Beagle.
3.  Watter planeet is in antieke tye Hesperus en Phosphorus genoem? 
 (a) Mars; (b) Jupiter; (c) Venus; (d) Neptunus.
4.  Watter vrug se Engelse naam kom van ’n Arabiese woord wat “vinger” beteken?
 (a) Piesang; (b) Komkommer; (c) Eiervrug; (d) Murgpampoentjie.
5.  Met watter van Suid-Afrika se nasionale simbole word die naam Fred Brownell verbind? 
 (a) Volkslied; (b) Landswapen; (c) Banknote; (d) Landsvlag.
6.  In watter stad is die tuin met die wêreld se grootste plantversameling? 
 (a) Tokio; (b) Rio de Janeiro; (c) Parys; (d) Londen.
7.  Watter mak dier het ’n ras wat afstam van drie voorouers: Byerley Turk, Darley Arabian en Godolphin Arabian? 
 (a) Bees; (b) Skaap; (c) Perd; (d) Hond.
8.  Watter krokodil word die grootste van al die krokodilspesies? 
 (a) Alligator; (b) Soutwaterkrokodil; (c) Nylkrokodil; (d) Gaviaal.
9.  ’n Vlamtoets kan bepaal watter chemiese elemente in ’n samestelling teenwoordig is. Soek vir elke kleur vlam die
 regte element. 
 (1) Arseen; (2) Boor; (3) Kwik; (4) Magnesium; (5) Natrium. 
 (a) Geel; (b) Blou; (c) Heldergroen; (d) Wit; (e) Rooi.
10.  Watter letters is die laaste twee wat by die Engelse alfabet gevoeg is? 
 (a) V en W; (b) U en J; (c) Z en Y; (d) Q en X.

Wat beteken die woord

malinger? 
(a) lyf wegsteek          (b) kwaad wees          (c) treurig wees
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Blokmakierie 
Versteekte sin: My ouers sou dikwels verhuis toe ek klein was, dog ek kon hul altyd weer opspoor.
Dwars: 1. Jasmyn, 4. Skouers, 8. Na, 9. Sout, 12. Dikwels, 15. Krane, 16. Wa, 17. Verhuis, 19. Toetrek, 21. Eelt, 22. Kleiner, 25. Uli, 26. RSA, 
27. Wasem, 29. Dogmatiek, 32. Skons, 35. Oë, 36. Lae, 37. Onthul, 40. Maaltyd, 42. Ewe, 43. Ewig, 45. Fee, 46. Weer, 47. Dit, 48. Met, 
49. Opspoorder.
Af: 1. Jonkvrou, 2. Mis, 3. Neuritis, 5. Kadet, 6. Eiwit, 7. Salwende, 10. Okulêr, 11. Tas, 13. Sak, 14. Breking, 18. Hel, 20. Eiewys, 23. Nasie, 
24. Rouklag, 28. Muse, 30. Opneem, 31. Toledo, 33. Olyf, 34. Nadele, 38. Twee, 39. Hert, 40. Mits, 41. Ludo, 44. Wip.

(a) lyf wegsteek
Die woord malinger beteken “draai of lyf wegsteek, of voorgee om siek te 
wees om werk te ontduik”. (WAT)

1. (a) Gras. Rys is ’n algemene naam vir meer as 100 spesies van die 
genus Oryza in die grasfamilie. Rys wat vir menslike gebruik verbou 
word (Oryza sativa) groei in warm, vogtige omstandighede en word 
tot 1 meter hoog. Die drie basiese soorte rys is langkorrelrys (met 
korrels wat vier maal langer is as wat dit breed is), mediumkorrelrys 
(met korrels wat korter en dikker is) en kortkorrelrys (met korrels wat 
amper rond is). Rys is die stapelvoedsel van meer as die helfte van die 
wêreldbevolking. Ongeveer 3,5 miljard mense gebruik rys vir meer as 
20% van hul daaglikse kalorie-inname.
2. (b) Jack Russell (ook Parson Russell genoem) is ’n honderas wat 
genoem is na die Engelse predikant John “Jack” Russell, ’n entoesias-
tiese jagter wat jaghonde geteel het. Wit honde is vir jakkalsjag 
gebruik, omdat jagters hulle maklik van jakkalse kon onderskei. 
Russell het in 1819 ’n wit-en-bruin terriër met die naam Trump gekoop 
en haar gebruik om honde te teel wat ywerige jagters was en die moed 
en stamina gehad het om jakkalse uit hul gate te jaag. Teen die 1860’s 
is die Jack Russell as ’n afsonderlike honderas erken.
3. (c) Venus is na die Romeinse godin van liefde en skoonheid 
genoem, maar het ook ander name gehad. Dit is steeds bekend as die 
“aandster”, wat in antieke tye ook Hesperus genoem is, en as die 
“oggendster”, wat Phosphorus genoem is. (In die Griekse mitologie is 
Hesperus die seun van die oggendgodin Eos en die halfbroer van 
Phosphorus.)
4. (a) Piesang. Die Engelse banana kom van die Arabiese woord 
banan, wat “vinger” beteken. ’n Tros piesangs word ’n “hand” 
genoem. Die grootste opgetekende tros, wat uit die Kanariese Eilande 
gekom het, het 473 piesangs gehad en 130 kg geweeg. Die woord 
piesang kom van die Nederlandse woord pisang, wat oorspronklik uit 
Maleis kom. Die wetenskaplike naam is Musa sapientum, wat “vrug 
van die wyses” beteken.
5. (d) Landsvlag. Fred Brownell, die staatsheraldikus, het Suid-Afrika 
se vlag in 1994 ontwerp. Dit het ses kleure: rooi, wit, groen, swart, geel 
en blou. Die swart driehoek op die vlag moet altyd naaste aan die 
vlagpaal wees, en die rooi baan is altyd aan die bokant. Die ses kleure 
van Suid-Afrika se vlag verskyn ook op die Olimpiese vlag, wat ’n wit 
agtergrond het met blou, swart, rooi, geel en groen ringe daarop.
6. (d) Londen se Koninklike Botaniese Tuin in Kew bevat die wêreld se
grootste botaniese versameling. Daar is 50 000 lewende plantsoorte, 
asook ’n arboretum met 14 000 bome, ’n herbarium met 8,5 miljoen 
gedroogde plant- en swamspesies en ’n saadbank met 40 000 
spesies.
7. (c) Perd. Die volbloedperd (Engels: thoroughbred) is in Engeland 
geteel uit renperde wat uit die Ooste ingevoer is. Alle volbloedperde 
stam van drie hingste af: Byerley Turk (1680), Darley Arabian (1700) 
en Godolphin Arabian (1724). Volbloedperde se stammoeders kom uit 
rasse wat in daardie tyd reeds in Engeland was. Volbloedperde is in 
die 18de en die 19de eeu wêreldwyd uitgevoer.
8. (b) Die soutwaterkrokodil is die grootse lid van die krokodilfamilie. 
Dit word 6 tot 6,3 meter lank en weeg 1 000 tot 1 300 kg. Die Suid-
Afrikaanse Nylkrokodil word 5 meter lank en weeg 225 tot 750 kg. 
Krokodille is al meer as 200 miljoen jaar op die aarde.
9. (1b) Arseen – blou; (2c) Boor – heldergroen; (3e) Kwik – rooi; (4d) 
Magnesium – wit; (5a) Natrium – geel. 
10. 10. (b) U en J is in die 16de eeu by die 24 ander letters van die 
alfabet gevoeg. In moderne Engels was daar letters met interessante 
name soos thorn, eth, wynn, yogh, ash en oe. Thorn en eth is vervang 
deur th en wynn is vanaf die 14de eeu gebruik in die plek van uu, wat 
later die moderne w geword het. Yogh is in die 15de eeu vervang deur 
gh. Die letter u het in die 16de eeu bygekom en is later in dié eeu gevolg 
deur die letter j. Die twee letters is toe onderskei van v en i.

Blokraai [479  20 Junie]
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