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Supersudoku 31
Die supersudoku bestaan uit 16 vierkante van vier 
blokkies by vier blokkies elk. Voltooi die rooster sodat 
elke ry dwars, elke kolom af en elk van die 16 
vierkante van 4x4 blokkies die syfers 0 tot 9 en die 
letters A tot F bevat. Wiskunde is nie nodig nie.
Die raaisel word met logika en beredenering  opgelos.

Soek die woorde 31
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In die blok is 38 woorde verskuil. 
Hulle kan horisontaal, vertikaal, diagonaal en in 
enige rigting van bo na onder of omgekeerd 
loop. Kyk of jy almal kan opspoor.

paal; paar; pale; palm; pand; partye; passie; peer; perd; pers; 
piek; pille; plafon; plak; plan; plasing; plate; pleeg; plek; 
pligte; polisiemanne; pols; pomp; potjie; power; preek; preke; 
premie; presteer; pret; produk; proefnemings; professioneel; 
prognose; provinsiaal; pryk; punt; pype.



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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177
Across
1.  Take covering o� (6)
4.  Relating to a wedding (6)
9.  Coming earlier in time (5)
10.  Cry out in delight (7)
11.  Events food provider (7)
12.  Track down and find (5)
13.  Nap believed to keep one looking young (6, 5)
18.  Open square in Spain (5)
20.  Not at all extraordinary (7)
22.  Stir a liquid briskly (7)
23.  Opposite of lower (5)
24.  Weakness induced by lack of food (6)
25.  Customer (6)

Down
1.  Open and remove the contents of a bag (6)
2.  Device blown by a referee (7)
3.  More spacious and better ventilated (5)
5.  Performance of a programme of music by a soloist (7)
6.  Serious play for theatre (5)
7.  Capable of being easily bent or flexed (6)
8.  Informal name for the entrance to heaven (6, 5)
14.  Having no knowledge of a situation (7)
15.  Representative sample (7)
16.  Scatter a liquid on something (6)
17.  Feel sorry about (6)
19.  Extraterrestrial (5)
21.  Identical in size (5)



Kriptiese blokraai
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Dwars
1.  Faal om die eerste Griekse letter te onthou? (4)
8.  ’n Skraal vul se ma met die naam Tibia! (10)
9.  Maak ’n plan, haak die vyandelike skip vas en gaan aan boord (8)
10.  Die stamvader van die mensdom ná die Bybelse sondvloed (4)
12.  Langs die see en ook ’n Wes-Kaapse dorp (6)
14.  Skouburg in ’n hospitaal! (6)
15.  Die nar knip sy oog en bly tot die volgende môre (6)
17.  ’n Lewe ontneem met ’n kort gemeenskap wat oor is (6)
18.  Gooi dit hard neer en jy sit met ’n spinnekopagtige diertjie! (4)
19.  Waarmee ’n gholfbal op die setperk land (8)
21.  Dertien eer die jong dominee se eerste preek (10)
22.  Teem terwyl jy die maat bepaal (4)

Af
2.  Soos ’n klomp water wat bergaf vloei, maar dié is by Vesuvius (10)
3.  Neem deel aan die oproer en keer terug in ’n koma (4)
4.  Brande naby ’n woongebied kan jou benoud maak (6)
5.  Sit die mop neer en gebruik ’n graaf vir die werk (6)
6.  ’n Groot vuur laat die reeds behoeftige ou soos ’n kerkmuis (8)
7.  Hy praat Vlaams, woon in Brugge en vertoorn ’n mens (4)
11.  ’n Dooie angel in die wetenskap van kliere! (10)
13.  San se raket sal haar help om haar kragte terug te win (8)
16.  Net ’n rug is sigbaar daar ver (6)
17.  Afgeslaan in ’n tenniswedstryd of gewerk vir (6)
18.  Draai die spleet in die baadjie om en jy het ’n bier (4)
20.  Môre is nog ’n dag vir lof besing (4)

30
Daar is een prys van R200 vir Kriptiese blokraai 30. Stuur jou inskrywing (met jou voorletters en van, adres en selfoonnommer) na 
Blokraaie@media24.com. Skryf “Kriptiese blokraai 30” 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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31

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 31” 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  [176 30 Julie]
Across: 7. senior; 8. howzit; 9. menu; 10. carriage; 11. abolish; 13. begin; 15. sni�; 17. one-step; 20. calamari; 21. mate; 23. bounce;
24. turtle.
Down: 1. fete; 2. visual; 3. precise; 4. shard; 5. awhile; 6. disguise; 12. bungalow; 14. anxiety; 16. flaunt; 18. sombre; 19. label; 22. talk.

Kriptiese blokraai  [28 30 Junie]
Dwars: 1. sekulêr; 5. kamas; 8. uiter; 9. kapater; 10. fatsoen; 11. telge; 12. stroom; 14. skalie; 16. resep; 18. bankvas; 21. digmaat; 22. doepa; 
23. afsit; 24. karperd.
Af: 1. skurk; 2. kateter; 3. largo; 4. reken; 5. kopstuk; 6. motel; 7. seroete; 12. strydwa; 13. ompraat; 15. leviete; 17. sagas; 18. batik; 19. nader; 
20. stand.

Sudoku  [181 30 Julie]

Fotoblokraai  [29 17 Julie]

Supersudoku  [30 24 Julie]

Soek die woorde  [30 24 Julie]

Letterspel  [30 24 Julie]
A-11; B-1; D-8; E-17; F-2; G-21; H-20; I-12; J-10; K-6; L-7; M-4; N-14; O-13; P-16; R-15; S-3; T-19; U-22; V-9; W-18; Y-5.
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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



Oplossings

Sudoku 

Woordslim

Vasvra

MoeilikMaklik

Junior blokraai  
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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]


