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Dwars
1.  Gloeiend (5)
4.  Sport gespeel deur kolwers en boulers (7)
8.  Pyp vir die wegvoer van water (5)
9.  Stand van die liggaam (7)
10.  Vroulike toneelspeler (7)
11.  Termiete (5)
12.  Klein woonsentrum, gewoonlik op die platteland (6)
14.  Vaste kopers (6)
18.  In die grond sit (5)
20.  Klein opening (7)
22.  Rivier in Afrika (7)
23.  Informele taalgebruik (5)
24.  Tyd vir ’n maal (7)
25.  Idee (5)

Af
1.  Deurmekaar (7)
2.  Ysterraamwerk om vleis oor kole te braai (7)
3.  Laat deurvloei (5)
4.  Gedaan of op (6)
5.  Invorder of kollekteer (7)
6.  Bêreplekke vir klere (5)
7.  Groot, katagtige roofdiere (5)
13.  Vertroulike (7)
15.  Langsaan (7)
16.  Werkkrag of arbeidsvermoë (7)
17.  Tamaaie (6)
18.  Gaar, ronde laag deeg met verskeidenheid bolae (5)
19.  Kort vir administrasie (5)
21.  Gedroogde druiwekorrel (5)
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Crossword
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Across
3.  Assistance given to a customer in a shop (7)
5.  Ballet skirt (4)
7.  Narrow shelf projecting from a wall (5)
8.  Ordinary or undecorated (5)
9.  Plant used to make cigarettes (7)
12.  Body part connecting the head and the rest of the
 body (4)
13.  Large wading bird with a long bill (4)
15.  Choose someone to be president again (2-5)
17.  Potatoes (5)
19.  Wounds, cuts or scrapes (5)
21.  Leather band worn around the waist (4)
22.  Shed light on (7)

Down
1.  Device for reducing the noise of an exhaust system (8)
2.  Not shallow (4)
3.  A crack down the middle of something (5)
4.  Pole used for fishing (3)
5.  Person undergoing training (7)
6.  Bitter soft drink usually served with gin (5)
10.  Small dry sweet cake (7)
11.  Abroad or in a foreign country (8)
14.  Moisten meat during cooking (5)
16.  Mouth-watering or delicious (5)
18.  Garment worn on the foot (4)
20.  Retail price index (abbr) (3)



Breinknoop

Sudoku

Pretblad3 uit 4 23 September 2021

1.  Wat is die titel van die groep Queen se eerste Amerikaanse tre�er-enkelsnit?
2.  Watter suur word in asyn aangetref?
3.  In watter land is die Olimpiese Spele in 2008 gehou?
4.  Watter Suid-Amerikaanse land is na die Italiaanse stad Venesië genoem?
5.  Hoeveel sterre en strepe is op die VSA se landsvlag?

228
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.  “Killer Queen”
2. Asynsuur
3. China
4. Venezuela
5. 50 sterre en 13 strepe

Sudoku  [227 22 September]

23 September 2021

Crossword  [221 22 September]
Across: 3. oasis; 6. uncle; 8. gaze; 9. overeat; 10. partner; 12. drift; 15. beast; 17. darling; 20. circuit; 21. dart; 23. range; 24. steal.
Down: 1. coma; 2. debt; 4. scent; 5. smoker; 6. used; 7. clear; 11. age; 13. fan; 14. cactus; 16. siren; 18. ladle; 19. cube; 20. curl; 22. rule.

Blokraai  [184 22 September]
Dwars: 1. seniors; 5. blaas; 8. oneer; 9. malaria; 10. diaken; 11. bohaai; 12. bode; 13. dros; 17. nommer; 19. aromas; 22. veranda; 23. wyder; 
24. skets; 25. kelners.
Af: 1. spoed; 2. niemand; 3. oproep; 4. soms; 5. ballon; 6. aorta; 7. stasies; 12 bankvas; 14. remedie; 15. tennis; 16. wrewel; 18. merke; 
20. stres; 21. vaak.
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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.
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492
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die naam van ’n dor gebied in die suidweste van Afrika waar die besonderse welwitschia of 
tweeblaarkanniedood groei. SMS die woord BLOK gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 25 September om 12:00 en elke 
SMS kos R1,50. Gratis SMS’e geld nie en foutiewe SMS’e word verreken. Die wenner word op 10 Oktober aangekondig.

19 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 19 September 2021

Dwars
1.  Soort oplossing waarin niemand graag wil sit nie
4.  Baie hiervan is in die bogenoemde opgelos
6.  Die uwe se plekke waar ’n mens diamante en goud vind?
9.  Mis of stof in die lug wat die sig bederf
11.  Askeet wat as boetedoening ’n groot deel van sy lewe bo-op ’n 
 pilaar geslyt het (histories)
15.  Laventelhaan
16.  Kubiek (afk,)
18.  Skilfers, aknee, omlope en ekseem
20.  Dié van muisies is groot, sê hulle
21.  Klammigheid in die lug wat snags bv. ’n grasperk kan bepêrel
22.  Rooibruin soos ’n perd?
23.  Dié letter word ’n sierboom as hy ’n doring bykry!
24.  Regop gehou of geestelik gesteun
25.  Pogings
28.  Getal lande wat aan Suid-Korea grens
29.  Platboom-sleepskepe vir riviere
30.  Heen en weer ruk
31.  Hierso, neem dit vir jou
34.  In water sterf omdat jy nie lug kan kry nie
35.  Hulle het ore, . . . hulle wil nie hoor nie
36.  Iemand wat vir plesier reis en besienswaardighede besoek
39.  In ’n ander toonsoort oorgaan
40.  Afstande
42.  Goeie naam; dit waarin jy nie gekrenk wil wees nie
43.  Openbarend
44.  Deur die water beweeg soos ’n vis 

Af
1.  Seuns onder 17 jaar by jukskei
2.  Iemand wat sy huis by die see het
3.  Waterslote langs strate waaruit dorpenaars hul tuine natmaak
4.  Pikturaal beteken “wat betrekking het op die . . .”
5.  Te wete (afk.)
6.  Sesvoudig beteken “ses . . . soveel”
7.  Periode ná die Steen- en die Bronstyd
8.  Stellenbosch
10.  Iets sloop wat opgebou is
12.  Woordjie in familiename voor Clos, Fleur, Grange en Roux
13.  Epe soos Joernaal van Jorik
14. Agteruit laat beweeg (motor)
17.  Stad in die ou Mesopotamië
19.  Deel van ’n kledingstuk waar die aap blykbaar uitgelaat kan word
24.  Jode is in hul menigtes deur Nazi’s weggevoer om doodgemaak 
 en hierin verbrand te word
26.  Dryfveer of oorsaak
27.  En andere (afk.)
32.  Uiegroentes
33.  Kante van ’n saak of vlakke van ’n edelsteen
34.  Wetlike reg om ’n wet te keer
35.  Inwoner van Madagaskar
37.  Kallus
38.  Met spoed
39.  Groot binnelandse watermassas
41.  Waarin mense glo moet wees om aansien te geniet



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 19 September 2021

1.  Watter internet-soekenjin is in 1998 die eerste keer gebruik? 
 (a) Google; (b) WHOIS; (c) Archie; (d) Yahoo
2.  Watter voorwerp word gebruik om aan te dui dat Suid-Afrika se parlement amptelik in sitting is? 
 (a) Rooi ligte; (b) Die Ampstaf; (c) Die Landswapen; (d) Die Landsvlag
3.  Watter land het die meeste medaljes gewen by al die Paralimpiese Somerspele wat sedert 1960 gehou word? 
 (a) Rusland; (b) China; (c) Die VSA; (d) Brittanje
4.  Watter “legendariese” figuur word Nessiteras rhombopteryx genoem? 
 (a) Die Tandmuis; (b) Die Jeti; (c) Die Eenhoring; (d) Die Loch Ness-monster
5.  Watter hemelliggaam was tussen 7 Februarie 1979 en 11 Februarie 1999 die verste van die Son? 
 (a) Saturnus; (b) Pluto; (c) Neptunus; (d) Jupiter
6.  Watter Skandinawiese land is die enigste wat op sy vlag ’n kleur het wat nie ook op ’n ander Skandinawiese land se vlag voorkom nie? 
 (a) Noorweë; (b) Swede; (c) Finland; (d) Denemarke
7.  In watter van hierdie lande betaal inwoners geen inkomstebelasting nie? 
 (a) Noord-Korea; (b) Suid-Korea; (c) Monaco; (d) Bermuda; (e) Die Verenigde Arabiese Emirate
8.  As Usain Bolt, wat die wêreldrekord in die 100 meter vir mans hou, aan ’n wedloop sou deelgeneem het saam met Florence 
 Gri¥th Joyner, die wêreldrekordhouer in die 100 meter vir vroue, hoe ver sou hy voor haar oor die wenstreep gehardloop het? 
 (a) 5,67 m; (b) 6,67 m; (c) 7,67 m; (d) 8,67 m
9.  Watter Indonesiese woord word gebruik wanneer ’n mens skuins links agter iemand staan en op dié persoon se regterskouer 
 tik om hom te verwar? 
 (a) Mencolek; (b) Doegong; (c) Meraki; (d) Avar
10.  Wie is tot dusver die enigste akteur wat ná sy dood vir twee Oscars benoem is? 
 (a) Heath Ledger; (b) River Phoenix; (c) Elvis Presley; (d) James Dean

Wat beteken die woord

makel? 
(a) gebrek          (b) agent          (c) verspotte grap
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Blokmakierie 
Versteekte sin: Ek sou my probleme probeer verdrink, maar toe leer hulle swem.
Dwars: 1. Pekel, 4. Sout, 6. Myne, 9. Waas, 11. Stiliet, 15. Fat, 16. Kub., 18. Velprobleme, 20. Ore, 21. Dou, 22. Ros, 23. Es, 24. Gestut, 
25. Probeerslae, 28. Een, 29. Ake, 30. Skud, 31. De, 34. Verdrink, 35. Maar, 36. Toeris, 39. Moduleer, 40. Ente, 42. Eer, 43. Onthullend, 
44. Swem.
Af: 1. Penkoppe, 2. Kusbewoner, 3. Leivore, 4. Skilderkuns, 5. T.w., 6. Maal, 7. Ystertyd, 8. Eikestad, 10. Afbreek, 12. Le, 13. Eposse, 14. Tru, 
17. Ur, 19. Mou, 24. Gasoonde, 26. Rede, 27. E.a., 32. Preie, 33. Fasette, 34. Veto, 35. Malgas, 37. Eelt, 38. Snel, 39. Mere, 41. Tel.

(a) gebrek
Die woord makel verwys na ’n vlek, smet of gebrek. Dit is ’n ongewone 
woord wat na Nederlands teruggevoer kan word, wat dit aan Frans 
macule ontleen het. (WAT)

1. (a) Google. Wetenskaplikes het al in 1945 voorsien dat 
elektroniese soektogte uitgevoer sal kan word, en die eerste 
elektroniese soekenjins het selfs voor die Wêreldwye Web (1989) 
bestaan. Die eerste internet-soekenjin wat inhoud kon deursoek, 
was Archie (archive sonder die v), wat al in 1990 gebruik is. Talle 
ander soekenjins het gekom en gegaan voordat Larry Page en 
Sergey Brin, studente aan die Stanford-universiteit, in 1996 begin 
het om ’n soekenjin met die naam BackRub te ontwerp. Die naam is 
verander na Google, wat in 1998 in gebruik geneem is en in Junie 
vanjaar meer as 87% van die markaandeel vir internet-soekenjins 
gehad het.
2. (b) Die ampstaf van Suid-Afrika se parlement. Dit is 1,196 m lank 
en weeg 9,86 kg. Sy kop is ’n trom van 18 karaat goud oorgetrek met 
springbokvel wat met 18 knoppies van minerale en edelstene aan 
die trom vasgesit is. Die aluminiumstaaf, wat met kersie- en 
bukshout ingelê is, vertoon Suid-Afrika se wapen en vlag. ’n Goue 
band bevat ses swart en ses wit diamante. Die ampstaf het die 
vorm van ’n knopkierie, ’n simbool van verdediging, gesag en 
leierskap.
3. (c) Die VSA. Die eerste Paralimpiese Spele is in 1960 in Rome, 
Italië, aangebied. In die 16 Paralimpiese Spele wat sedertdien 
gehou is, het die VSA 2 285 medaljes gewen (809 goud, 736 silwer 
en 740 brons). Brittanje is tweede met 1 913 medaljes (667 goud, 
622 silwer en 624 brons). Suid-Afrika, wat net aan Paralimpiese 
Somerspele deelgeneem het, is 20ste op die ranglys met 304 
medaljes (121 goud, 95 silwer en 88 brons) in die agt keer dat hy 
sedert 1992 aan die Paralimpiese Spele deelgeneem het.
4. (d) Die Loch Ness-monster. In Desember 1975 is “Nessie”, die 
sogenaamde Loch Ness-monster, in die tydskrif Nature beskryf. Op 
grond van dié beskrywing, gebaseer op onderwaterfoto’s en 
sonarbeelde, het Robert Rines en sir Peter Scott hierdie wese 
Nessiteras rhombopteryx genoem, of “Ness-monster met diamant-
vormige vinne”. Die bestaan van ’n “monster” in Loch Ness word 
sedert 565 n.C. vermoed, toe St. Columba dit na bewering gesien 
het; maar niemand het al wetenskaplik betroubare bewyse vir die 
bestaan van Nessie gevind nie.
5. (c) Neptunus. Die dwergplaneet Pluto is gewoonlik verder van 
die Son as Neptunus, die agtste planeet in ons sonnestelsel. Pluto 
se eienaardige elliptiese omwenteling laat dit soms nader aan die 
Son beweeg as Neptunus, soos in die tyd van 7 Februarie 1979 tot 
11 Februarie 1999, toe Pluto nog as ’n volwaardige planeet beskou 
is. Pluto sal in 2227 weer nader aan die Son wees as Neptunus.
6. (b) Swede se vlag het ingevolge die Sweedse grondwet van 1982 
twee kleure: ljust mellanblå (ligmiddelblou) en guldgult (goud- 
geel). Die goudgeel kom nie op die vlae van ander Skandinawiese 
lande voor nie. Noorweë se vlag is rooi, blou en wit, Denemarke s’n 
rooi en wit, Finland s’n blou en wit en Ysland s’n blou, rooi en wit.
7. (a) Noord-Korea, (c) Monaco, (d) Bermuda en (e) die Verenigde 
Arabiese Emirate se inwoners betaal geen inkomstebelasting nie. 
Daar is ook 19 ander lande waar inwoners nie belasting betaal nie. 
In Noord-Korea word 1 April as Belastingafska¥ngsdag gevier. 
Direkte belasting, soos persoonlike belasting, is in 1974 amptelik 
afgeskaf omdat dit “oorblyfsels van ’n verouderde samelewing” is.
8. (d) 8,67 m. Usain Bolt het die 100 m in 2009 in 9,58 sekondes 
afgelê, met ’n snelheid van 10,4384 m per sekonde. Florence Gri¥th 
Joyner het haar wêreldrekord van 10,49 sekondes in 1988 opgestel 
teen 9,533 m per sekonde. As die twee saam gehardloop het, sou 
Bolt vir Gri¥th Joyner met ongeveer 8,67 m geklop het. Anders 
gestel: Sy sou by 91,33 m getrek het toe hy by die wenpaal 
verbygeblits het. (As ’n jagluiperd by dié wedloop betrokke was, 
sou dit die 100 m meer as 3,6 sekondes voor Bolt voltooi het.)
9. (a) Mencolek is ’n woord wat in Indonesië gebruik word vir die 
poets wat ’n mens iemand bak wanneer jy skuins links agter die 
mens staan en op sy of haar regterskouer tik (of andersom).
10. (d) James Dean is in 1956 as beste manlike hoofrolspeler 
benoem vir sy spel in die fliek East of Eden. In 1957 is hy vir Giant in 
dieselfde kategorie benoem. Dean het op 30 September 1955 in ’n 
motorongeluk gesterf.
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