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Dwars
7.  Franse staatsman wie se naam op spyskaarte 
 biefstuk aandui (13)
8.  Heeltemal (8)
9.  Ruimte agter in die mond (4)
10.  Mees ontstoke (7)
12.  Weier om ’n ander iets te gee (5)
14.  FBI-hoof J — Hoover of Tarzan se skepper — 
 Rice Burroughs (5)
16.  Opknapping laat doen (7)
18.  Pyp vul met tabak (4)
19.  Nie stewig nie (8)
21.  Meerdere dienstyd (13)

Af
1.  Sanger Collins of gholfspeler Mickelson (4)
2.  Sonder ophou (6)
3.  Onsigbare (7)
4.  Adam en Eva se seun (4)
5.  Aantoon (6)
6.  Huiwerige (8)
11.  Iemand wat beroepsmatig belastingstate opstel (8)
13.  Deskundiges (7)
15.  Met ’n bepaalde doel (6)
17.  Spruite van plante (6)
19.  Stemming waarin iemand verkeer (4)
20.  Sangstuk vir een stem (4)

149



Crossword
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179
Across
7.  Excessively selfsatisfied (4)
8.  Steer a vehicle to the side of the road (4, 4)
9.  Poetic word for a young unmarried woman (6)
10.  Minor earthquake (6)
11.  Food waste or refuse (7)
13.  Entrance hallway (5)
15.  Bend over (5)
17.  Express sympathy or grieve with someone (7)
20.  Ring used around a bolt (6)
21.  Fill with apprehension (6)
23.  Hardly (8)
24.  Outer layer of a banana (4)

Down
1.   African antelope with horns curved in the shape 
 of a lyre (6)
2.   Oval objects often eaten at breakfast (4)
3.   Expression of regret at having caused trouble (7)
4.  Pipe like musical instrument (5)
5.  Introductory statement to a book (8)
6.  Earlier in time (6)
12.  Pamphlet advertising a product (8)
14.  A farewell remark (7)
16.  Roof covering of straw (6)
18.  Green parts of trees (6)
19.  Of short duration (5)
22.  Small mouthfuls of liquid (4)



Breinknoop

Sudoku

Pretblad3 uit 4 3 Augustus 2021

1.  Hoeveel weeg die karakter Chewbacca se kostuum in die Star Wars-flieks?
2.  Watter kleure is op die Noorse landsvlag?
3. Watter klinker is op ’n standaardtoetsbord nie in die boonste ry van letters nie?
4.  Hoeveel vlerke het ’n by?
5.  Watter woning word as die duurste ter wêreld beskou?

184
Moeilikheidsgraad: Kafdraf
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.  3,6 kg
2.  Rooi, wit en blou
3.  Die A
4.  Twee
5. Die Londense Buckingham-paleis

3 Augustus 2021

Sudoku  [183   2 Augustus]

Crossword  [178   2 Augustus]
Across: 5. bridesmaids; 7. smothers; 8. ibis; 9. plunger; 11. fight; 13. moths; 15. berserk; 18. dojo; 19. porridge; 21. transparent.
Down: 1. kitten; 2. referee; . amuse; 4. bikini; 5. bum; 6. slither; 10. lookout; 12. meerkat; 14. hooray; 16. spider; 17. spasm; 20. gut.

Blokraai  [148   2 Augustus]
Dwars: 7. gegewe; 8. hoofde; 9. hede; 10. prontuit; 11. maskeer; 13. takel; 15. engte; 16. seniors; 18. verliese; 19. sorg; 21. regime; 22. roedes.
Af: 1. dele; 2. bewerkstellig; 3. bespied; 4. chaos; 5. kontradiksies; 6. adviseer; 12. aanteken; 14. beheers; 17. belet; 20. reep.
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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

485
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die naam van ’n Britse miljardêr en avonturier wat onlangs in die nuus was oor sy vlug na “die 
rand van die ruimte”. SMS die woord BLOK gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 7 Augustus om 12:00 en elke SMS kos 
R1,50. Gratis SMS’e geld nie, en foutiewe SMS’e word verreken. Die wenner word op 22 Augustus aangekondig.

1 Augustus 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 1 Augustus 2021

Dwars
1.  Strekspier in die liggaam
6.  Metaal vir die medaljes van die voorste atlete
8.  Ierse Republikeinse Leër (internasionale afkorting)
9.  Aansmeermiddel, eens glo berei deur kwaadwillige vroue “wat kon toor”
11.  Gedurende die ure tussen sononder en slaaptyd
13.  Poegaai, pootuit en kapot
14.  ’n Hoender of ’n kat, maar nie ’n krawat; ’n bees of ’n hond, maar nie 
 ’n verbond!
16.  Prins Philip van Brittanje is oorlede twee maande voordat hy soveel jaar  
 oud sou geword het
18.  Een van die swerm in die korf
19.  Eersgeborene van Juda, seun van Jakob
20. Voël wat Paul en Klaas se maat is, maar ook die uwe se eggenote!
22.  Liewer só as nooit
24.  Simbool vir antimoon (stibium)
25.  Dronk en “lekker”
26.  Lomerig makende, soos sekere middels
31.  ’n Tydperk in die daeraad!
32.  Unilateraal (dié leidraad is nie ’n anglisisme nie, al “klink dit Engels”)
34.  Ek het . . . geweldig geniet op die partytjie (die vermiste woord is in  
 hierdie sin ’n anglisisme)
37.  Boonop hierby ook nog
42.  Elkeen het sy kruis, sê hulle
43.  Student aan die Universiteit van Kaapstad
44.  Sewende letter van die Griekse alfabet
45.  Fees (uit Oudfrans)
46.  Beveel om te trap of verwilder

Af
2.  Kwessietjie
3.  As dit ’n dubbeldoor is, het dit twee gele
4.  Regerende party in Namibië
5.  Rotsbank met delfstowwe
6.  Herbergsaam
7.  Deelstaat in die VSA; die hoofstad is Salt Lake City
10.  Skuldenaar op klein skaal
12.  Met ’n mes verdeel
14.  Die heldhaftige
15.  Rug of rand van ’n krans
17.  Onpraktiese bouer van lugkastele
18.  In ligtelaaie staan
21.  Magister in bedryfsadministrasie (afk.)
22.  Teenoor die hoë
23.  Korrelvat en na iemand vry
27.  Gebied in Suidoos-België, Noord-Luxemburg en Noord-Frankryk.
28.  Pad wat skoonveld is?
29.  Mak omdraai en jou hare netjies maak
30.  “Gekkegetal”
33.  Kinderlik onskuldig in denke of optrede
35.  Dam in die Bu�elsrivier by Oos-Londen
36.  Kennis wat ’n mens het van die stand van sake
37.  Wat jy nie doen as jy passeer nie (kaartspel)
38.  Afkorting vir 43 Dwars se onderwysinrigting
39.  “Tyd, . . . en ’n halwe tyd” (uit Daniël 12, 2020- en 1953-vertaling)
40.  In een woord (afk.)
41.  Baie lelike tyd, glo, wanneer die Engelse neul?
42.  Honneursgraad in bedryfsadministrasie (afk.)



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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1.  Wat is die oorspronklike betekenis van die woord tragedie? 
 (a) Boklied; (b) Hartseer; (c) Verskrikking; (d) Graf.
2.  Waarvoor is mense bang as hulle aan koumpounofobie ly? 
 (a) Skemer; (b) Skêr; (c) Kouse; (d) Knope.
3.  Volgens ’n Engelse spreekwoord kan ’n mens “tussen die duiwel en die diep blou see” wees. Waarna verwys die “duiwel”? 
 (a) Seil; (b) Anker; (c) Swaar balk; (d) Boeg.
4.  Wat word ’n sin genoem waarin al 26 letters van die alfabet minstens een keer voorkom? 
 (a) Homoniem; (b) Pangram; (c) Homofoon; (d) Anagram.
5.  Watter woord word gebruik vir ’n staat wat deur ryk mense geregeer word? 
 (a) Geniokrasie; (b) Plutokrasie; (c) Outokrasie; (d) Ergatokrasie.
6.  Na watter oogtoestand verwys die woord miopies? 
 (a) Skeelheid; (b) Tragoom; (c) Bysiendheid; (d) Gloukoom.
7.  Na watter liggaaamsvloeistof verwys die woord flegmaties? 
 (a) Bloed; (b) Plasma; (c) Speeksel; (d) Slym.
8.  Uit watter land kom die woord muesli? 
 (a) Switserland; (b) Spanje; (c) Nederland; (d) Griekeland.
9.  Watter van die volgende woorde kom uit Tsjeggies? 
 (a) Déjà vu; (b) Scenario; (c) Robot; (d) Wasabi.
10.  Watter drank se naam kom van ’n Galliese woord wat “lewenswater” beteken?
 (a) Port; (b) Whiskey; (c) Rum; (d) Brandewyn.

Wat beteken die woord

sarkoom? 
(a)  kwaadaardige gewas          (b) wortelstok          (c) melksuur
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Blokmakierie 
Versteekte sin: Ek’s so oud, ek sal saans die hond by my vrou laat slaap en myself uit die huis jaag.
Dwars: 1. Ekstensor, 6. Goud, 8. IRA, 9. Heksesalf, 11. Saans, 13. Pê, 14. Dier, 16. Honderd, 18. By, 19. Er, 20. Piet-my-vrou, 22. Laat, 24. Sb,
25. Aan, 26. Slaapwekkende, 31. Era, 32. Eensydig, 34. Myself, 37. Buitendien, 42. Huis, 43. Ikey, 44. Eta, 45. Fête, 46. Wegjaag.
Af: 2. Sakie, 3. Eier, 4. Swapo, 5. Rif, 6. Gasvry, 7. Utah, 10. Lener, 12. Sny, 14. Dappere, 15. Rotslys, 17. Dromer, 18. Brand, 21. MBA, 22. Lae, 
23. Aanlê, 27. Ardenne, 28. Weg, 29. Kam, 30. Elf, 33. Naïef, 35. Laing, 36. Wete, 37. Bie, 38. UK, 39. Tye, 40. I.e.w., 41. Nag, 42. HBA.

(a) kwaadaardige gewas
Die woord sarkoom verwys na ’n kwaadaardige gewas wat uit die 
bindweefselselle ontstaan en wat in enige deel van die liggaam kan 
voorkom. Die woord kan teruggevoer word na Grieks sarkõma, wat 
“vlesige uitgroeisel” beteken. (WAT)

1. (a) Boklied. Die woord tragedie word deesdae gebruik vir ’n verskrik-
like of baie treurige gebeurtenis. Dit kom oorspronklik van die 
Middel-Engelse woord tragedy, wat teruggaan na die Middeleeuse 
Latynse tragedia en die Latynse tragoedia. Dít kom van die antieke 
Griekse woord tragoidía, wat letterlik boklied beteken. Griekse tragedies 
is bokliedere genoem, omdat die prys vir die beste opvoering van dié 
dramas ’n lewende bok was.
2. (d) Knope is iets wat mense met koumpounofobie onredelik vrees. 
Hulle sal doen wat hulle kan om kledingstukke met knope te vermy. 
Hulle wil nie na knope kyk of daaraan raak nie en nie klere met knope dra 
nie. Dit sluit knope van elke vorm, grootte, kleur en materiaal in. Volgens 
’n berekening ly omtrent een uit elke 75 000 mense aan hierdie fobie.
3. (c) Swaar balk. Die Engelse uitdrukking “tussen die duiwel en die diep 
blou see” het niks met die duiwel te doen nie. Dit verwys eintlik na ’n 
swaar balk wat as steunbalk in die romp van ’n houtskip dien. Dit was 
baie moeilik om daarby uit te kom. As jy tussen die duiwel en die diep 
blou see is, beteken dit om in ’n beperkte of nou plek naby die skip se 
bodem te wees. Die uitdrukking beteken vandag dat ’n mens twee ewe 
moeilike keuses het.
4. (b) ’n Pangram is ’n sin waarin al 26 letters van die alfabet voorkom. 
Die bekendste Engelse voorbeeld is: “The quick brown fox jumps over 
the lazy dog” (32 letters). Daar is sinne wat net 26 letters bevat, maar 
hulle klink baiekeer geforseerd. ’n Voorbeeld is: “Squdgy fez, blank jimp 
crwth vox.” Dit beteken: ’n Kort randlose vilthoed demp skaars die 
geluid van ’n Keltiese viool. ’n Afrikaanse voorbeeld van ’n pangram is: 
Jong Xhosas of Zoeloes wil die status quo vir chemie in die Kaap hou.
5. (b) Plutokrasie is die regering deur ryk mense, of ’n staat wat deur 
enkele ryk mense of ryk klasse geregeer word. Ander interessante 
regeringsvorme is: outokrasie (een persoon of groep), ergatokrasie 
(werkersklas), tegnokrasie (opgevoede mense of tegniese kenners), 
teokrasie (die godsdienstige elite), meritokrasie (mense se vermoëns) 
en geniokrasie (intelligensie).
6. (c) Bysiendheid (miopie) is die oogtoestand wat ’n mens het as jy nie 
voorwerpe of beelde wat ver van jou is, goed kan sien nie. Versiendheid 
(hiperopie) is wanneer jy nie voorwerpe na aan jou goed kan sien nie.
7. (d) Slym is ’n taai, dik vloeistof wat deur die liggaam afgeskei word, 
veral wanneer ’n mens siek is. Die woord flegma verwys na ’n klam 
vloeistof wat deur hitte (inflammasie) veroorsaak word, van die Griekse 
phlegein (brand) en phlogos (vlam; brand). Die woord flegmaties 
beskryf een van vier persoonlikheidstipes van mense wat al eeue lank 
gebruik word. So iemand is ontspanne en rustig, of het ’n traag-kalme 
rustigheid. Die ander drie tipes is sanguinies (optimisties en sosiaal), 
choleries (kort van draad of prikkelbaar) en melancholies (analities 
en stil).
8. (a) Switserland. Muesli is ’n graankos van hawer, vrugte en neute wat 
met melk of jogurt geëet word. Dokter Maximilian Bircher-Benner het 
muesli in sy gesondheidskliniek geskep en dit eers Apfeldiätspeise 
(appel-dieetkos) genoem. Die naam muesli, wat later gebruik is, kom 
van ’n Oudduitse woord vir moes of sagte kos.
9. (c) Robot kom die eerste keer voor in ’n kortverhaal van Josef Capek. 
Sy broer, Karel Capek, het dit daarna in 1920 in die toneelstuk R.U.R. 
(Rossum’s Universal Robots) gebruik. Robot kom van die Tsjeggiese 
woord robotnik (gedwonge werker); van robota (dwangarbeid; 
verpligte diens; sleurwerk); van robotiti (om te werk); en uiteindelik van 
die Slawiese woorde rabatu (dwangarbeid) en rabu (slaaf).
10. (b) Whiskey is ’n kort vorm van whiskeybae, wat teruggaan na die 
Gaeliese woorde uisce (water) en bethu (lewe). In Ierland en Skotland 
word dit van mout gemaak, en in die VSA van mielies en rog. Die twee 
spellings van dié drank kom uit die 19de eeu. In Skotland word dit whisky 
gespel, terwyl dit in Ierland en die VSA whiskey is.

Blokraai [481  20 Junie]
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