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Dwars
1.  Uitgedroogde stukkie deeg wat in ko�e gedoop word (7)
5.  Kar (5)
8.  Was jou lyf onder ’n sprei van water (5)
9.  Senior o�sier in die lugmag (7)
10.  Non (6)
11.  Onderafdeling (6)
12.  Drank gewoonlik van gars en hop gebrou (4)
13.  Donkerwit (4)
17.  Groot ongeluk of ramp (6)
19.  Behoefte ná dronkenskap (6)
22.  Druifsoort waarvan pitlose rosyntjies berei word (7)
23.  Meganiese mens (5)
24.  Donkies (5)
25.  Teenoor vroegste (7)

Af
1.  Grondslag (5)
2.  Lemoenpampoentjie (7)
3.  Beplanning van ’n dorp (6)
4.  Bybelvers (4)
5.  Agtergrond of atmosfeer (6)
6.  Oorlogsvoertuie (5)
7.  Rolprente wat mense in spanning hou (7)
12.  Teenoor onderste (7)
14.  Suid-Afrikaanse tee (7)
15.  Ander naam vir kameelperde (6)
16. Na wat al genoem is (6)
18.  Dapper persone (5)
20.  Gekke (5)
21.  Sonder klere (4)

146



Crossword

Pretblad2 uit 4 29 Julie 2021

Af
1.  Grondslag (5)
2.  Lemoenpampoentjie (7)
3.  Beplanning van ’n dorp (6)
4.  Bybelvers (4)
5.  Agtergrond of atmosfeer (6)
6.  Oorlogsvoertuie (5)
7.  Rolprente wat mense in spanning hou (7)
12.  Teenoor onderste (7)
14.  Suid-Afrikaanse tee (7)
15.  Ander naam vir kameelperde (6)
16. Na wat al genoem is (6)
18.  Dapper persone (5)
20.  Gekke (5)
21.  Sonder klere (4)

175
Across
7.  Deputy head of a country (4, 9)
8.  Small opening in the side of a boat (8)
9.  Music or sport idol who is the object of great attention (4)
10.  Not discovered or known about (7)
12.  Small piece of rock (5)
14.  Walk in a pompous manner (5)
16.  A gummed label or poster (7)
19.  Exchange one item for another (4)
20.  Colourless carbonated drink like Sprite (8)
22.  Inconstant, unreliable, or fickle (13)

Down
1.  A storage tower above ground, typically tall and 
 cylindrical (4)
2.  Characterized by extreme activity (6)
3.  All the weapons and equipment that a country has (7)
4.  Requested or enquired (5)
5.  A person hooked on drugs (6)
6.  Declare, proclaim, or state (8)
11.  Country landlocked by South Africa, Namibia and 
 Zimbabwe (8)
13.  The principal organ of digestion (7)
15.  Sports o�cial who watches a game to enforce rules (6)
17.  Piece of material on which a painting is done (6)
18.  Narrow leaf of grass (5)
21.  A girl’s toy (4)



Breinknoop

Sudoku

Pretblad3 uit 4 29 Julie 2021

1.  Hoeveel permanente tande het ’n hond?
2.  Wat is langer, ’n seemyl of ’n myl?
3.  Wie was die eerste akteur wat die karakter Dumbledore in die Harry Potter-flieks gespeel het?
4.  Wat is die hoofstad van Finland?
5.  Uit hoeveel heeltone bestaan ’n toonleer?
6.  Wat is die naam van die sheri� in die Disney-franchise Toy Story?

180
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.  42
2. ’n seemyl
3. Richard Harris
4. Helsinki
5. sewe
6. Woody

Sudoku  [179 29 Julie]

29 Julie 2021

Crossword  [175 28 Julie]
Across: 1. floppy; 4. tremor; 9. sit down; 10. verbs; 11. aural; 12. evening; 13. premiership; 18. Desmond; 20. o�al; 22. eerie; 23. Nigeria; 
24. tamper; 25. sneeze.
Down: 1. fiscal; 2. outer; 3. problem; 5. revue, 6. martini; 7. resign; 8. independent; 14. rostrum; 15. shotgun; 16. advert; 17. old-age; 
19. obese; 21. forte.

Blokraai  [145 28 Julie]
Dwars: 7. kruiwa; 8. koepel; 9. perd; 10. kwessies; 11. kriesel; 13. madam; 15. staan; 16. laagste; 18. waardeer; 19. weeg; 21. oggend; 
22. korrek.
Af: 1. proe; 2. wildbewaarder; 3. parkeer; 4. akker; 5. verslaggewers; 6. ledemaat; 12. rottangs; 14. paprika; 17. velde; 20. eier.
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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

484
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die naam van ’n wêreldliggaam vir die handhawing van vrede (twee woorde). SMS die 
woord BLOK gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 31 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 15 Augustus aangekondig.

25 Julie 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 25 Julie 2021

Dwars
1.  Die tydelike gebruik hê van
3.  Doen dit met jou vader en jou moeder.
8.  Netwerk van metaalstafies voor ’n opening
10.  Soeterige knol wat soos ’n aartappel lyk
11.  Amptelik aanvaarbaar of wettig
12.  ’n Boggom is die . . . van ’n bobbejaan
15.  Ou Engels (afk.)
16.  Bymekaar
18.  Bevolkingsgroep waartoe pres. Cyril Ramaphosa behoort
20. Links na regs (afk.)
21.  Iemand wat gedurig die ergste verwag
22.  Dier in die orde van bv. die weeluis wat in Engels iets wil hê?
23.  Geldeenheid in o.m. Irak, Jordanië, Koeweit en Libië
24.  Getal hoeke en sye van ’n hendekagoon
25.  Toestel wat mense of dinge op en af vervoer
27.  Beginletters van die naam en familienaam van die eerste vrou wat die 
 Hertzogprys vir poësie gewen het
28.  Skielik, sonder dat jy daarop voorbereid was
30.  Teken in musiek wat in tonnels onder die grond lewe?
33.  Iemand wat die rekeninge en kwitansies van ’n onderneming nagaan om 
 te kyk of alles klop
36.  Maand met die kortste dag (in die Suidelike Halfrond)
39.  Evangelie (afk.)
40.  Voël wat snags jag
42.  Ou staatshoof in Venesië
43.  Indiese prinses
45.  Die deel van jou reis van waar jy omdraai tot waar jy uitkom waar jy 
 begin het 
46.  Jy het dit tog nodig om te kan kniel

Af
1.  Enige van die lugpyp se twee hooftakke
2.  Sonder goeie naam
3.  Enigeen van die vlakke van ’n Franse wolkekrabber
4.  Iemand met ’n blaas vol . . .-jies op loop jaag
5.  Opgemerk of in die oog gekry
6.  Waaraan ’n mens enigsins kan dink
7.  Verharde
9.  Luitenant (afk.)
10.  Voorlopers of baanbrekers
13.  Die boere doen dit sit-sit so
14.  Met die manlike en die vroulike blomme op twee verskillende 
 plante wat van dieselfde soort is
17.  Nuwe reël of nommer (afk.)
18.  Iets waarna jy op YouTube kan kyk
19.  Sotliker
25. Die geestigheid; die komieklike
26.  Dinge las wat van metaal is
29.  Dig begroeide boomwêreld
31.  Vent of kêrel
32.  As bestanddeel hê
34.  Die siel uittrek van Gert? (anagram)
35.  Moeilik deurdringbaar weens al die plante
37.  Die middag ’n uur voor een
38.  Baie lang tye
41.  Die begeerte om iets te eet of te doen
44.  Teenoorgestelde van SW



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 25 Julie 2021

1.  Watter soogdier het ’n spesie wat gemiddeld 19,9 uur per dag kan slaap, volgens die Guinness World Records? 
 (a) Panda; (b) Luidier; (c) Leeu; (d) Vlermuis
2.  Wat is die verskil, in grade Celsius, tussen die maan se dag- en nagtemperatuur?
 (a) 273 °C; (b) 173 °C; (c) 73 °C; (d) 13 °C
3.  Watter woord word 1 640 keer in William Shakespeare se dramas gebruik en altesaam 2 209 keer in al sy werke? 
 (a) Haat; (b) Vriendskap; (c) Liefde; (d) Oorlog
4.  Watter honderas het die grootste brein in verhouding tot sy liggaam?
 (a) Kollie; (b) Chihuahua; (c) Poedel; (d) Jack Russell
5.  Hoeveel dae het die marathon-swemmer Martin Strel nodig gehad om die Mississippi-rivier se volle lengte van 3 730 km te swem? 
 (a) 68 dae; (b) 78 dae; (c) 88 dae; (d) 98 dae
6.  Wie het op 18 Junie 1983 die eerste Amerikaanse vrou in die ruimte geword?
 (a) Shannon Lucid; (b) Linda M. Godwin; (c) Sally Ride; (d) Judith Resnik
7.  Hoeveel keer is die VSA se grootste deelstaat, Alaska, groter as die kleinste deelstaat, Rhode Island? 
 (a) 247 keer; (b) 347 keer; (c) 447 keer; (d) 547 keer
8.  By watter temperatuur word die 54 250 balle gehou wat in die jaarlikse Grand Slam-tennistoernooi in Wimbledon gebruik word?  
 (a) 10 °C; (b) 15 °C; (c) 20 °C; (d) 25 °C
9.  Watter sport se Wêreldbeker is in 1966 gesteel, maar deur ’n hond met die naam Pickles opgespoor? 
 (a) Sokker; (b) Gholf; (c) Krieket; (d) Rugby
10.  Hoeveel amptelike seisoene het die land Bangladesj in die suide van Asië?
 (a) Vyf; (b) Ses; (c) Sewe; (d) Agt

Wat beteken die woord

mortadella? 
(a) vreesaanjaende dwergie          (b) doodsvrees          (c) soort wors
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MoeilikMaklik
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Blokmakierie 
Versteekte sin: Leen liewer geld by ’n pessimis, want hy verwag dit nie terug nie.
Dwars: 1. Leen, 3. Eer, 8. Traliewerk, 10. Patat, 11. Geldig, 12. Skree, 15. OE 16. Byeen, 18. Venda, 20. L.n.r., 21. Pessimis, 22. Wants, 23. Dinar, 
24. Elf, 25. Hyser, 27. E.E. (Elisabeth Eybers), 28. Onverwags, 30. Mol, 33. Ouditeur, 36. Junie, 39. Ev., 40. Uil, 42. Doge, 43. Rani, 
45. Terugtog, 46. Knie. 
Af: 1. Longpyp, 2. Eerloos, 3. Étage, 4. Ert(jies), 5. Raakgesien, 6. Denkbaar, 7. Vereelte, 9. Lt., 10. Pioniers, 13. Ry, 14. Eenslagtig, 17. NR of nr., 
18. Video, 19. Dwaser, 25. Humor, 26. Soldeer, 29. Woud, 31. Ou, 32. Bevat, 34. Terg, 35. Ruig, 37. Noen, 38. Eeue, 41. Lus, 44. NO.

(c) soort wors
Die woord mortadella verwys na ’n groot worssoort van Italiaanse 
oorsprong, gewoonlik gemaak van varkvleis, beesvleis en blokkies 
varkvet, en gegeur met wyn, kno�el en peper. (WAT)

1. (d) Vlermuis. Die spesie wat so baie slaap, is die klein bruin 
vlermuis (Myosotis lucifugus), wat in gevangenskap gemiddeld 19,9 
uur per dag slaap. Vlermuise slaap so baie om energie te bespaar en 
jag net wanneer insekte meer beskikbaar is en maklik gevang kan 
word. Vlermuise skuil gewoonlik op plekke waar roofdiere hulle nie 
kan kry nie; daarom kan hulle so lank ongestoord slaap.
2. (a) 273 °C. Die dagtemperatuur op die maan is ongeveer 100 °C en 
die nagtemperatuur sowat -173 °C. Die maan het nie ’n atmosfeer wat 
die hitte ná donker kan behou of kan keer dat die maan se oppervlak 
bedags so warm word nie. (’n Dag op die maan is 28,5 aarddae lank, 
wat beteken dagligtyd op die maan is net meer as 14 dae.)
3. (c) Liefde is die woord wat William Shakespeare so baie gebruik 
het. In sy dramas kom “liefde” 1 640 keer voor en “haat” net 163 
keer. In sy ander werke kom “liefde” nog 569 keer voor en “haat” 
134 keer.
4. (b) Chihuahuas kom van die Mexikaanse deelstaat Chihuahua en 
is vermoedelik afstammelinge van ’n antieke honderas, die 
techichi. Chihuahuas weeg tussen 907 gram en 2,7 kilogram en het 
’n brein wat omtrent so groot soos ’n okkerneut is en ongeveer 5 
gram weeg. Die chihuahua is die hond met die grootste brein in 
verhouding tot sy liggaam.
5. (a) 68 dae. Op 4 Julie 2002 het Martin Strel, ’n marathon-swemmer 
van Slowenië, in die noorde van Minnesota in die bolope van die 
Mississippi begin met sy poging om die volle lengte van dié rivier te 
swem – ’n afstand van 3 730 km. Hy het gemiddeld 54,86 km per 
dag afgelê en ná 68 dae die Golf van Mexiko in Louisiana bereik. 
Strel het ook al die volle lengte van drie ander groot riviere geswem, 
naamlik die Donau, die Amasone en die Jangtse.
6. (c) Sally Ride was op 18 Junie 1983 die eerste Amerikaanse vrou 
in die ruimte. Dit was net meer as 20 jaar nadat Walentina 
Teresjkowa van die Sowjetunie in 1963 die eerste vrou in die ruimte 
was. Teresjkowa was ook die jongste vroulike ruimtevaarder en die 
enigste vrou wat alleen ’n ruimtevlug onderneem het. Die enigste 
ander vrou wat voor Ride ruimte toe is, was Swetlana Sawitskaja 
van die Sowjetunie. In 2019 was Jessica Meir van die VSA die 65ste 
vroulike ruimtevaarder.
7. (d) 547 keer. Alaska is groter as Texas, Kalifornië en Montana 
saam. Rhode Island se landoppervlakte is ongeveer 2 706 km2 en 
Alaska s’n 1 477 953 km2. Alaska se grondgebied is dus sowat 547 
keer groter as dié van Rhode Island. Die bevolking van Rhode Island 
is 1,059 miljoen (bevolkingsdigtheid: 394 mense per km2), terwyl 
Alaska 731 545 bewoners het (bevolkingsdigtheid: minder as een 
mens per km2).
8. (c) 20 °C is die konstante temperatuur vir die meer as 54 000 
tennisballe wat in Wimbledon gebruik word. Elke bal se ronde, hol 
kern is met gas gevul. Die bal se temperatuur beïnvloed die wip 
daarvan; daarom word al die tennisballe wat gebruik word, by ’n 
konstante temperatuur in yskaste gehou. As die balle warmer is, sit 
die gasmolekules daarin uit en laat dit hoër wip. As die temperatuur
laer is, krimp die molekules en wip die bal laer.
9. (a) Sokker. Die Jules Rimet-trofee, die oorspronklike trofee vir 
wenners van Fifa se Wêreldbekertoernooie, is op 20 Maart 1966 
gesteel. Pickles, die vierjarige kollie van Dave Corbett van Norwood 
in Londen, het die beker, wat in koerantpapier toegedraai was, 
onder ’n heining raakgesien. Corbett het dit herken van foto’s in 
koerante en op die TV. Brasilië het in 1970 die Jules Rimet-trofee die 
derde keer gewen en kon dit toe permanent hou. Wenspanne het 
daarna Fifa se Wêreldbekertrofee gekry. Die Jules Rimet-trofee is in 
1983 uit die hoofkwartier van Brasilië se Sokkerkonfederasie 
gesteel en is nie teruggevind nie.
10. (b) Ses. Bangladesj word “die land van ses seisoene” genoem, 
hoewel dit hoofsaaklik ’n subtropiese klimaat het. In Bengali heet 
die seisoene grisma (somer), barsa (moeson), sjarat (herfs), 
hemanta (laatherfs), sjeet (winter) en basanta (lente). Bangladesj 
se seisoene beïnvloed mense se lewenstyl en speel ’n belangrike rol 
in dié land se ekonomie, kommunikasie, handel en nywerheid.

Blokraai [480   27 Junie]


