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Igama
Mark se merk 
Dié uitgawe se isiZulu-woord 
is igama. Igama beteken 
“naam”. Ek vermoed die 
meeste mense wat dié 
rubriek lees, weet nie ek werk 
my ganse volwasse lewe nog 
in reklame nie. As ek aan my 
meer as twee dekades in 
die bedryf dink, verstom dit 
my hoe dinge verander het. 
En die meeste veranderings 
kan aan ’n enkele igama 
toegeskryf word: Mark 
Zuckerberg. 

Toe ek begin werk het, 
was ’n reklameveldtog ’n 
TV-advertensie, ’n bietjie 
radio, ’n bietjie drukmedia 
en buitelugreklame. Digitaal 
was ’n nagedagte, as dit 
gebruik is. Maar nou ... Goeie 
genugtig. Sosiale media het 
regtig alles verander. 

Elke keer as ons aan ’n 
veldtog werk wat sosialeme-
dia vereis, betrap ek my dat 
ek wonder waarvoor Mark 
die verkorting is. Ek weier om 

te glo Mark is ’n volle naam. 
Ek ken kopieskrywers Mark, 
kunsregisseurs Mark, ’n Mark 
in die rekeninge-afdeling, 
nog ’n Mark of twee onder 
die kliënte, Mark net waar 
jy kyk. Ek was nog altyd te 
skugter om hulle te vra waar-
voor hul igama die verkorting 
is. Wel, vandag vra ek. 

Is die kliënt Mark se 
igama ’n verkorting van 
Bemarking? Mark in pro-
duksie kort vir “Markup”? 
Strategie-Mark kort vir 
Teikenmark? Ons weet Tom 
is kort vir Tomfoolery en Ben 
is kort vir Benchmark. Wag ’n 
bietjie! Mark en Ben het net 
miskien dieselfde oorsprong 
– Benchmark. Kan jy glo. 

Igama beteken ook 
“woord”, en liewe land, Mark 
Zuckerberg het kopie- 
skrywers baie werk gegee 
om amagama (meervoud 
van igama) vir al die nuwe 
elemente neer te pen. 
– Melusi’s #everydayzulu deur Melusi Tshabalala
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kolskoot vasvra en blokkiesraaisel

BLOKKIESRAAISEL 381

Vorige oplossing  (380)
DWARS:  8 daal, 9 Simba, 10 trek, 11 Medupi, 12 skoeisel, 13 daarheen, 15 steeks, 17 inskerp, 19 drukker, 
22 meesal, 24 opskroef, 26 voordeel, 28 sprake, 30 baie, 31 ingee, 32 arts.
AF:  1 bate, 2 kleurryk, 3 yslike, 4 amusant, 5 navorser, 6 stuipe, 7 hede, 14 aanlê, 16 klere, 18 rillerig, 20 
kerkraad, 21 kollega, 23 skroei, 25 soseer, 27 oral, 29 kats. 

DWARS
  8  Geld wegsit (4)
9 Stelkundig (10)
10 As jy jou hiérmee meng, vreet die varke 

jou op (6)
11 In die namiddae (8)
12 In die eerste plek (8)
14 Veluitslag (6)
16 Kerkfees (4)
17 Kar (5)
18 Hond of leeu, bv. (4)
19 Sitrusvrug (6)
21 ’n Kunsrigting (8)
23 Doodtrek (8)
26 Stewig (6)
27 Groter as ’n stadserf, kleiner as ’n plaas (10)
28 Wend (4)

AF
  1   Vir eens en altyd (3,3,4)
2 Ontdekking (8)
3 Medemens (6)
4 Huweliksmaats (4)
5 Afstand doen van die troon (8)
6 Kitskosgroep in SA (6)
7 Vereis (4)
13 Dawidsharp (5)
15 Met inbors (10)
17 Minister van Minerale en Energie (8)
18 Ou Hebreeuse inhoudsmaat (12,3 liter) 

(8)
20 Besmet (6)
22 Van uitstel kom . . . (6)
24 Velverdikking (4)
25 Lief en . . . (4)

Toets jou algemene kennis met ons jongste vasvrae vir September. Jy kan 
dit vanaf 6 September aanlyn deur fin24.com/finweek doen.
1. Die Nasionale Mynwerkersunie van Suid-Afrika 

het ’n artikel 189-proses verwerp wat deur die 
China Africa Precious Metals Co in Matlosana 
uitgereik is om 200 mynwerkers af te lê. In 
watter jaar is dié vakbond gestig?

■ 1944
■ 1982
■ 1994

2. Waar of onwaar? ’n Europese koper het 
onlangs die Morgenhof-wynlandgoed naby 
Stellenbosch vir R525 miljoen gekoop.

3. Watter Covid-19-entstof is die eerste wat laat 
in Augustus deur die Amerikaanse kos-en-me-
disyne-owerheid (FDA) goedgekeur is?

■ Pfizer-BioNTech 
■ Moderna mRNA 
■ Johnson & Johnson 

4. Watter land hieronder gaan aansoeke om 
toeristevisums oopstel vir almal wat met een 
van die entstowwe ingeënt is wat deur die 
Wêreldgesondheidsorganisasie goedgekeur is?

■ Noorweë
■ Rusland
■ Verenigde Arabiese Emirate

5. Waar of onwaar? Die meubelreus Ikea gaan vir 
die eerste keer met die verkoop van hernubare 
energie aan Sweedse huishoudings begin.

6. In watter jaar het Amerika Afghanistan binne-
geval?

7. Waar of onwaar? Zyda Rylands, Woolworths 
se uitvoerende hoof vir Suid-Afrika, tree op 30 
September 2021 uit dié rol.

8. Hoeveel is die voormalige bedryfshoof  
Hlaudi Motsoeneng aan die SABC verskuldig 
weens regskoste wat die openbare uitsaaier 
namens hom in talryke hofsake aangegaan 
het? 

9. Watter SA kleinhandelsreus het onthul dat hy 
’n konsep toets vir ’n geoutomatiseerde winkel 
sonder kassiere of kasregisterpunte?

■ Woolworths
■ Pick n Pay
■ Checkers

10. Die tromspeler Charlie Watts is in Augustus 
op 80-jarige ouderdom oorlede. Van watter 
beroemde rock-orkes was hy lid?


