
Blokraai
-PRET

saamgestel uit 
vandag se koeranteMaklik 

om uit te 

druk!
28 September 2021



Blokraai

Pretblad1 uit 4 28 September 2021

Dwars
7.  Die josie in (13)
8.  Uitkoms van ’n rekensom (8)
9.  Cheddar en gouda (4)
10.  Weersin (7)
12.  Vormloos (5)
14.  Christelike simbool (5)
16.  Verreweg (7)
19.  Verdriet (4)
20.  E�ens moeg (8)
22.  Ongebondenheid (13)

Af
1.  Oscar-wenner, Sean (4)
2.  Speler wat lopies aanteken (6)
3.  Uittering deur onvoldoende voeding (7)
4.  Pirelli, Bridgestone en Yokohama (5)
5.  Nie meer beset word nie (6)
6.  In sy volle grootte ooplê (8)
11.  Wat nie in noue verband met die onderwerp 
 staan nie (8)
13.  Kalm van gedrag (7)
15.  Groot gedoente (6)
17.  Baie hou van (6)
18.  Onwelriekend (5)
21.  Heilige voël (4)

188



Crossword
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226
Across
7.  Accounting period of 12 months (9, 4)
8.  Calculate roughly (8)
9.  Not rock the boat (4)
10.  Zero quantity (7)
12.  Abnormally high body temperature, accompanied
 by a fast pulse rate (5)
14.  Put money in a secret place (5)
16.  Artist’s board on which paints are laid and mixed (7)
19.  Region (4)
20.  Deceptive or unreal (8)
22.  Harmless spider that has lengthy limbs (5, 8)

Down
1.  Prejudice (4)
2.  Seize and carry away (6)
3.  Very thin and bony (7)
4.  Jewish bread roll (5)
5.  Past events to be put aside (6)
6.  Path for pedestrians alongside a road (8)
11.  Sudden or violent start of a war (8)
13.  Courageous and honourable (7)
15.  Alcoholic drink made from beer and lemonade (6)
17.  Without di�culty (6)
18.  Open piece of uncultivated grassland (5)
21.  Violent uncontrollable anger (4)



Breinknoop

Sudoku
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1.  Waar is Napoleon Bonaparte gebore?
2. Wie was voor koningin Victoria die Britse staatshoof?
3. Wat maak die Boliviaanse stad La Paz veilig teen brande?
4.  Wat is ingevolge ’n wet in Japanse restaurante verbode?
5.  Wat is die nasionale sport van Papoea-Nieu-Guinee?

232
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.  Op die eiland Korsika
2. Koning William IV (Victoria se oom)
3.  Sy hoogte bo seespieël (daar is te min suurstof vir brande).
4. Om ’n fooitjie te gee
5.  Rugby

28 September 2021

Sudoku  [231   27 September]

Crossword  [225   27 September]
Across: 7. Polish; 8. employ; 9. coil; 10. thirteen; 11. cardiac; 13. kiosk; 15. ashen; 17. consist; 20. dismount; 21. raid; 22. clinic; 23. stacks.
Down: 1. Bogota; 2. kill; 3. chateau; 4. begin; 5. upstairs; 6. losers; 12. dreaming; 14. hostess; 16. shield; 18. sticky; 19. hunch; 21. real.

Blokraai  [187   27 September]
Dwars: 7. dosent; 8. uitrek; 9. doel; 10. deponeer; 11. ongeluk; 13. hallo; 15. ivoor; 17. fossiel; 20. emigrant; 21. asem; 23. gewaag; 24. inkvis.
Af: 1. foto; 2. jellie; 3. stadium; 4. tulpe; 5. stansa; 6. gedeelte; 12. November; 14. fontein; 16. orgaan; 18. snaaks; 19. mango; 22. ewig.
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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

493
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die name van ’n wêreldbekende held van strokiesboeke, ens. en die planeet waar
hy vandaan sou kom. SMS die woord BLOK gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 2 Oktober om 12:00 en elke SMS kos 
R1,50. Gratis SMS’e geld nie en foutiewe SMS’e word verreken. Die wenner word op 17 Oktober aangekondig.

26 September 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 26 September 2021

Dwars
1.  Sagte skelet van seedier wat jy kan gebruik om te was
4.  ’n Dringende, nederige gepleit
9.  Jou outoppie!
10.  As dit jou pas, trek dit aan, sê hulle
11.  Agurkies word in hierdie vloeistof ingelê
13.  Bevel in geselstaal om tradisionele medisyne uit te los?
15.  Nietemin darem wel
16.  Indiese bloubulle speel nie rugby nie, maar is . . .-gais (wildsbokke)
17.  Groen soort materiaal waarmee biljarttafels gewoonlik beklee is
18.  Doktor is die hoogste akademiese een
19.  Laere, ongewerwelde diersoort, bv. seeanemoon of jellievis
20.  Daardie pad is die . . . hobbels en sinkplate
21.  “Mondkappie” wat jy altyd in die openbaar moet dra weens die pandemie
23.  Vioolhaai, pylstert, manta of kitaarvis
26.  Som geld
29.  Beroemd, al kan dit vir analfabete klink of die mens honger gely het!
31.  Boom in die mieliepap!
32.  Verslete klere moet natuurlik beter . . . geken het
33. Voorstanders van inenting glo dit is vir die . . . van almal op aarde; teenstanders  
 glo dis vir hul eie beswil om nie hul bloed “tot die dood toe te besoedel” nie
35.  Met opset
37.  Lastige diere van bv. Bettysbaai wat mense se huise kan binnevaar
39.  Senior stafo�sier (afr.)
40.  Die ou liedjie “Taraboemdery” word gesing vir (die verkleinwoord van) 
 só ’n meisie
42.  Wat mense aantrek wanneer hul gaan slaap
43.  Nie end kry of ophou nie

Af
1.  Dié van SA rugby ding al sedert die vroeë 1890’s mee om die Curriebeker
2.  Siekes wat mediese behandeling kry
3.  Nie uit nie (krieket, afk.)
4.  Leerling
5.  Teenoor die moenies
6.  Wat jy spreekwoordelik soos ’n wolf kan doen – of met lang tande
7.  Uniek
8.  Daarin geslaag om bv. ’n aanvallende wilde dier van die gras af te maak
10.  Hy smee yster en maak voorwerpe daaruit
12.  Toestand van dun verspreid wees
14.  As jy jou oor iemand . . ., betoon jy barmhartigheid aan die persoon
15.  Dankie vir die kort tante?
17.  Jou sagkens neerlê
22.  Eetbare seediere waarvan die gang glo agteruit is
24.  Met die vorm van ’n rugbybal
25.  Onstoflike wese
26.  Pa en ma se knapie in sy wiegiestadium
27.  Klub waar die jonges kan dans
28.  Genus van die heuningby
30.  Solo wat dikwels in La Scala gehoor word
34.  Testamentêre bemakings
36.  ’n Land, ’n hoed en ’n groot kanaal
38.  Woorddeel (voor bv. -tipe) wat oer- of primitief beteken
40.  Studieonderwerp
41.  Palindromiese suster



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.  Op watter een van die wêreld se groot landmassas het mense laaste begin woon? 
 (a) Australië; (b) Nieu-Seeland; (c) Madagaskar; (d) Indonesië.
2.  Watter groot eiland word tussen die lande Broenei, Maleisië en Indonesië verdeel? 
 (a) Madagaskar; (b) Nieu-Guinee; (c) Groenland; (d) Borneo.
3.  In watter land is die Taurusberge? 
 (a) Turkye; (b) Macedonië; (c) Griekeland; (d) Marokko
4.  Wat is die naam van die piek in die Drakensberge waar drie van Suid-Afrika se grootste riviere ontspring? 
 (a) Mufadi; (b) Katedraalpiek; (c) Njesuthi; (d) Mont-aux-Sources.
5.  Watter gebou, genoem na die bynaam van die deelstaat New York, was van 1931 tot 1971 die wêreld se hoogste gebou? 
 (a) Empire State-gebou; (b) O’Haregebou; (c) Searstoring; (d) World Trade Center.
6.  Watter land het in 1988 ’n pendeltuig (of ruimtevliegtuig) sonder ’n bemanning gelanseer? 
 (a) China; (b) Rusland; (c) die VSA; (d) Japan.
7.  Watter gas kom in pakke aartappelskyfies voor? 
 (a) Helium; (b) Waterstof; (c) Suurstof; (d) Stikstof.
8.  In watter jaar is Suid-Afrika se vorige plaaslike (of munisipale) verkiesings gehou? 
 (a) 2014; (b) 2015; (c) 2016; (d) 2017.
9.  Wat vrees ’n mens wanneer jy aan cherofobie ly? 
 (a) Kersies; (b) Intelligensie; (c) Hartseer; (d) Geluk.
10.  Soek vir elk van dié Afrikalande die stad wat die vorige hoofstad vervang het. 
 (1) Ivoorkus; (2) Tanzanië; (3) Burundi; (4) Nigerië. 
 (a) Abuja; (b) Yamoussoukro; (c) Dodoma; (d) Gitega.

Wat beteken die woord

losement? 
(a) suiglekker          (b) papperige mengsel          (c) losieshuis
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Blokmakierie 
Versteekte sin: Ons smeek sy moet tog net die masker dra, maar Bes wil aspris al haar klere aanhou.
Dwars: 1. Spons, 4. Smeekbede, 9. Pa, 10. Skoen, 11. Asyn, 13. Moetie, 15. Tog, 16. Nil, 17. Vilt, 18. Graad, 19. Neteldier, 20. Ene, 21. Masker, 
23. Rog, 26. Bedrag, 29. Vermaard, 31. Iep, 32. Dae, 33. Beswil, 35. Aspris, 37. Kese, 39. SSO, 40. Vaalhaarnooi, 42. Nagklere, 43. Aanhou.
Af: 1. Spanne, 2. Pasiënte, 3. NUN, 4. Skolier, 5. Moete, 6. Eet, 7. Enig, 8. Doodgekry, 10. Smid, 12. Ylte, 14. Erbarm, 15. Ta, 17. Vly, 22. Krewe, 
24. Ovaal, 25. Gees, 26. Babaseun, 27. Disko, 28. Apis, 30. Aria, 34. Legate, 36. Panama, 38. Proto, 40. Vak, 41. Non.

(c) losieshuis
Die woord losement is ’n verouderde woord wat “losieshuis” beteken en in 
die Overberg en die omgewing van Robertson opgeteken is. (WAT)

1. (b) Nieu-Seeland of Aotearoa. Dit is ’n groep van ongeveer 700 
eilande. Dit is deel van ’n groter landmassa wat nou onder die see is. 
Nieu-Seeland is die wêreld se sesde grootste eilandstaat, en die twee 
grootste eilande is die Noordeiland (Te Ika-a-Maui) en die Suideiland 
(Te Waipounamu). Nieu-Seeland is afgeleë, en die eerste mense wat 
daar gaan woon het, was Polinesiërs wat tussen 1280 en 1350 daar 
aangekom het. In 1642 het die Nederlandse ontdekker Abel Tasman by 
Nieu-Seeland uitgekom.
2. (d) Borneo. Dit is die derde grootste eiland ter wêreld, ná Groenland en 
Nieu-Guinee. Die onafhanklike sultanaat Broenei is op Borneo, saam met 
Sabah en Sarawak (twee deelstate van Maleisië) en Kalimantan, ’n deel 
van Indonesië. Borneo lê tussen die Soeloe-, die Celebes-, die Java- en die 
Suid-Chinese See.
3. (a) Turkye. Die Taurusberge (Turks: Toros Dagları of Toroslar) is ’n 
bergreeks in die suide van Turkye, tussen die Middellandse Seekus en die 
sentrale Anatoliese plato. Die bergreeks loop in ’n halfmaan van die 
Egirdirmeer in die weste van Turkye tot by die bolope van die Eufraat- en 
die Tigrisrivier in die ooste.
4. (d) Mont-aux-Sources, wat “berg van bronne” beteken, is 3 299 meter 
hoog en die plek waar drie groot riviere ontspring: die Tugela, die 
Caledon en die Elands. Die Tugela vloei ooswaarts oor die wêreld se 
naashoogste waterval, die Tugela val (947 meter), tot in die Indiese 
Oseaan aan KwaZulu-Natal se kus. Die Caledon, ’n sytak van die 
Oranjerivier, vloei van Mont-aux-Sources af al langs Suid-Afrika se grens 
met Lesotho tot naby Bethulie. Die Elands vloei in die Wilgerivier, wat ’n 
belangrike sytak van die Vaal is. Die Vaal sluit naby Douglas aan by die 
Oranje, wat tussen Alexanderbaai in die Noord-Kaap en Oranjemund in 
Namibië in die Atlantiese Oseaan uitmond.
5. (a) Die Empire State-gebou. Laat in die 19de eeu het betongeboue met 
10 tot 12 verdiepings begin verrys, maar staalraamwerke het die oprig 
van baie hoër geboue moontlik gemaak. William Le Baron Jenney het in 
1884 die eerste staalraamgebou opgerig, naamlik die Home 
Insurance-gebou in Chicago. Dit word as die eerste wolkekrabber beskou. 
Die Empire State-gebou, met 102 verdiepings en ’n algehele hoogte van
443,2 meter, dra die bynaam van die deelstaat New York. Dit was van 
1931 tot 1971 die wêreld se hoogste gebou. Nadat die 419 meter hoë 
World Trade Center se twee torings in 2001 deur terroriste vernietig is, 
het die Empire State weer New York se hoogste gebou geword.
6. (b) Rusland se enigste pendeltuig, die Boeran, is in 1988 sonder ’n 
bemanning gelanseer nadat dit deur opgeleide toetsvlieëniers in die 
Aarde se atmosfeer getoets is. Die Boeran het teruggekom en ’n veilige 
afstandbeheerde landing uitgevoer, maar dit is nie weer gebruik nie. 
Boeran, Russies vir “sneeustorm”, se lanseervuurpyl is Energia genoem.
In 1992 het Boris Jeltsin, die Russiese president, modelle van die Boeran 
en die Energia aan die Smithsonian-instituut in Washington geskenk. Die 
eerste pendeltuig wat die VSA gelanseer het, was die Columbia, in 1981. 
Dit is gevolg deur vier ander pendeltuie: Challenger (1983), Discovery 
(1984), Atlantis (1985) en Endeavour (1992).
7. (d) Stikstof. Die oortollige “lug” in ’n pak aartappelskyfies is baie 
belangrik. Suurstof kan nie gebruik word nie, omdat dit die skyfies vinnig 
galsterig sal maak. Daarom word die pakkies met stikstof volgemaak. 
Dit hou die skyfies vars, voorkom dat die inhoud ontvlam en vorm ’n 
“kussing”, sodat die skyfies nie breek wanneer die pakkies vervoer
word nie.
8. (c) 2016. In Suid-Afrika word plaaslike of munisipale verkiesings elke 
vyf jaar gehou. In die verkiesings van 2001 het 18,478 miljoen kiesers 
gestem, met ’n stempersentasie van 48,07. In 2006 het 21 miljoen 
kiesers gestem (stempersentasie: 48,40). In 2011 was dit 23,65 miljoen 
kiesers (stempersentasie: 57,64), en in 2016 het 26,33 miljoen kiesers
hul kruisies getrek, met ’n stempersentasie van 57,94. Ook nasionale 
verkiesings word elke vyf jaar gehou, in die derde jaar ná die vorige 
plaaslike verkiesings. Die volgende nasionale verkiesing is in 2024.
9. (d) Geluk. Cherofobie kom van die Griekse woord chero, wat beteken 
“om verheug te wees”. Mense wat aan dié toestand ly, is vreesbevange 
om iets te doen wat moontlik tot geluk sal lei.
10. (1b) Ivoorkus – Yamoussoukro (voorheen Abidjan); (2c) Tanzanië – 
Dodoma (vroeër Dar-es-Salaam; (3d) Burundi – Gitega (vroeër Bujum-
bura); (4a) Nigerië – Abuja (voorheen Lagos).
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