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Blokraai 196
Dwars

Af

1.
3.
9.
10.
11.
14.
16.
17.
18.
21.
22.
23.
24.

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
12.
13.
15.
19.
20.
22.

Op ’n manier (4)
Lasdraende muile (8)
Honderdjarige viering (7)
Houers se skinkpype (5)
Onophoudelik (12)
Vloeistof vir skryf (3)
Meer slaperig (5)
— Paulo, Brasilië (3)
Belydenisse (12)
Spits pennetjie met kop (5)
Vreeswekkende vloedgolf (7)
Ooreenkom (8)
Hol pyp (4)

Tempo van beweging (8)
Bêreplek van taamlike grootte (5)
Kos om iets te lok (3)
Sakeondernemer (12)
Uitgawes van boeke (7)
Hoofkok (4)
Iemand wat as gemagtigde oor ondergeskiktes gestel is (12)
Kaartjieskantoor van ’n teater (5)
Volgens die uitspraak (8)
Vruggies aan druiwetros (7)
Dit volg jou orals (5)
Aamborstigheid (4)
Storm in ’n koppie — (angl.)(3)
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Crossword 235
Accross

Down

1.
5.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
12.
13.
15.
17.

11.
12.
14.
16.
18.
19.
20.
21.

Impersonator (7)
Sweetening agent (5)
Rugby formation in which players push against each other (5)
Green-eyed (7)
Town in north-central France, noted for its white
Burgundy wines (7)
Person who does not stay long in the same place (5)
A striking change in appearance, character or circumstances (13)
Black bird of the crow family (5)
Cigar with both ends open (7)
Domestic refuse (7)
Thin semitransparent material (5)
Mouthwatering (5)
After next sunset (7)

Cosecant (abbr) (5)
Layers of ice cream and syrup and whipped cream (7)
Costing nothing (13)
Box for keeping articles of value (8, 5)
State of extreme happiness (7, 6)
A state of depression or despondency (5)
Lives in a place (7)
Ideal marriage partner sought by a woman (2, 5)
Indisputable evidence: — gun (7)
Software that can destroy computer files (5)
Post on Twitter (5)
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Breinknoop
1.
2.
3.
4.
5.

Hoeveel deelstate vorm die Verenigde State van Amerika?
Watter kleur vlag word toegeken aan ’n strand wat aan hoë standaarde vir netheid, veiligheid en watergehalte voldoen?
Met watter tyd van die jaar is pantomimes sinoniem?
In watter godsdiens word Krisjna vereer?
Watter mansnaam is ook die naam van die Falkland-eilande se hoofstad?

Sudoku 241
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.
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Oplossings
Blokraai [195 7 Oktober]

Dwars: 1. sieraad; 5. speke; 8. absorbeer; 9. nis; 10. plaas; 12. satheid; 13. verpleegsters; 15. bakatel; 17. adres; 19. non; 20 ringetjie;
22. esels; 23. sisteme.
Af: 1. skaap; 2. ets; 3. aërosol; 4. doelstellings; 5. strot; 6. eendeweer; 7. Eksodus; 11. aardkunde; 13. vabonde; 14 snaters; 16. terts;
18. stede; 21. Joe.

Crossword [234 7 Oktober]
Across: 7. anchor; 8. thrive; 9. territory; 10. fly; 12. stammer; 14. steep; 16. truth; 18. orchard; 21. ask; 22. criticise; 25. patent; 26. cursed.
Down: 1. invert; 2. char; 3. pretzel; 4. stern; 5. cry; 6 svelte; 11. Utah; 13. mitt; 15. protect; 17. rascal; 19. russet; 20. broth; 23. curd; 24. eel.
Breinknoop
1.
2.
3.
4.
5.

50
blou
die Kerstyd
die Hindoeïsme
Stanley

Sudoku

[240 7 Oktober]
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Blokraai 494
Twee kanse om R500 te wen

Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die naam van ’n perderas wat plaaslik ontwikkel het. SMS die woord BLOK gevolg deur jou
antwoord na 34581. Die lyn sluit op 9 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 24 Oktober aangekondig.

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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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).
Dwars

Af

1.
4.
11.
12.
16.
17.

2.
3.
5. .
6.
7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.
19.
20.
23.
27.
28.
29.
32.
33.

18.
21.
22.
24.
25.
26.
30.
31.
34.
36.
37.
40.
43.
44.
45.
47.
49.
50.

Hul nasionale monument is in Bloemfontein
Iets laat verflou asof jy dit uit ’n kraan verdun
Langs
Lomper en swaarder nog as jou gewone potjierol?
Eilandrepubliek in die sproeireën!
. . . Havre is ’n Franse hawestad waar die Seine in die Engelse
Kanaal uitmond
Reëling om iemand êrens te ontmoet
Hulle word afgelê of gesweer
Op en wakker en energiek
Op watter denkbare plek ook
Per . . . beteken uiteraard
Fielafooi se een maat
Vlinder se naglewende neef
Krampagtig
Die beroemde Le . . . oor 24 uur is die oudste uithouwedren met motors
ter wêreld
Huisdier wat in die ou Egiptiese godeleer ’n belangrike rol gespeel het
Eenheid vir die meet van elektriese krag
Briewe wat geen seël nodig het nie
En elders (afk.)
Hierdie ding
Nie teen nie
Iets wys of sê wat geheim was
Meer sagte speelgoed soos die een wat iemand op die ashoop
weggegooi het (in ’n ou liedjie)
Mondeling meedeel

35.
37.
38.
39.
41.
42.
46.
48.

Bergrand; ook rotsbank wat delfstowwe bevat
Urinebuis
. .-been is ’n ou woord vir ivoor
In hierdie sin is sewe van hulle
Uit ’n kraan laat loop
Vreemde of eienaardige
Vyand of teenstander (teenoor protagonis)
Kwaal wat saam anders is (anagram)
Eerder
Bedoel
Hy is ook “die Pelvis” genoem
Fases waarin ontwikkeling plaasvind
Verspot snaakse
Landstreek wat nie in die ooste geleë is nie?
Mitologiese god wat andersom die Italianers se naam vir hul hoofstad is
Nasionale Onderwysdiploma (afk.)
Bog en onsin
Sentraal-Afrikaanse tyd (afk.)
Heuwel in Jerusalem; figuurlik ook die stad self of, trouens, die hele
Israel
Vinnig hardloop
Woord (afk.)
Ethiopiese prinses en hoofkarakter in ’n Verdi-opera
Voorletters van wyle die digter Cloete
Anders as met 40 Dwars sou seëls hiervoor nodig kan wees
Laat berge uit hul . . . wegwankel in die see (berymde psalm)
Van iets melding maak
Nie na binne nie
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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
Wat beteken die woord

koksel?
(a) opdis

(b) siek wees

(c) oorkook

Vasvra
1.

Wat noem ’n mens die tegniek om ’n bottel sjampanje of vonkelwyn met ’n swaard oop te maak?

2.

Wat is die naam van die velvoue wat soos klein gleuwe lyk onderaan die agterkant van ’n kat se ore?

3.

Watter land het sedert 1814 nie aan ’n oorlog deelgeneem nie?

4.

Spinasie is ’n goeie bron van watter metaal?

5.

Hoeveel kolletjies is daar altesaam op ’n dobbelsteen?

6.

Watter onafhanklike land het die naaskleinste oppervlakte?

7.

Watter land is die kleinste Afrikaland wat heeltemal op die vasteland lê?

8.

Hoeveel keer het die tennisspeler Andy Murray al die Wimbledon-enkelspeltitel gewen?

9.

Hoeveel kleppe het ’n mens se hart?

10. In watter oseaan is die berugte Bermuda-driehoek?

Moontlike antwoorde:
Sabrage / Monaco / 48 / Finland / Indiese Oseaan / Vyf / Reportage / Koper / Tunisië /
Escrime / Henry se sakkies / Swede / Aluminium / Agt / Stille Oseaan / Yster /
Ses / Vier / Liechtenstein / Jenner se sakkies / Noorweë / 36 / San Marino / Gambië /
Vier / Drie / Eswatini / Hudson se sakkies / 42 / Atlantiese Oseaan

Sudoku

Maklik

Moeilik
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Oplossings
Blokmakierie

Versteekte sin: Vroue wat effens plomp raak, lewe langer as die mans wat dit vir hul vertel.
Dwars: 1. Vroue, 4. Verwater, 11. Neffens, 12. Plomper, 16. Eire, 17. Le, 18. Afspraak, 21. Ede, 22. Lewendig, 24. Oral, 25. Se, 26. Langeraat,
30. Mot, 31. Spasmodies, 34. Mans, 36. Kat, 37. Watt, 40. Epos, 43. E.e., 44. Dit, 45. Vir, 47. Onthul, 49. Lappoppe, 50. Vertel.
Af: 2. Rif, 3. Uretra, 5. Elpe- 6. Woorde, 7. Tap, 8. Rare, 9. Antagonis, 10. Asma, 13. Liewer, 14. Meen, 15. Elvis, 19. Stadia, 20. Klugtige,
23. Geweste, 27. Amor, 28. NOD, 29. Twak, 32. SAT, 33. Sion, 35. Nael, 37. Wd., 38. Aida, 39. T.T., 41. Pos, 42. Stee, 46. Rep, 48. Uit.

Blokraai [490

5 September]

Junior blokraai

Vasvra

Woordslim
(a) opdis
Die woord koksel beteken “opdis” of “saamflans” en kan teruggevoer
word na Nederlands kokselen, wat “die ete berei” of “allerlei soorte
kossies maak” beteken. (WAT)

Sudoku
Maklik

Moeilik

1. Sabrage is die naam van die tegniek waarmee iemand ’n
sjampanje- of vonkelwynbottel oopmaak. Die persoon trek die
stomp kant van ’n sabel van onder na bo langs die kant van die
bottel totdat dit die lip tref. Dit laat die bottel se kraag met die kurk
daarin afskiet, onder druk van die sjampanje of vonkelwyn in die
bottel. Dié gebruik het glo in Napoleon se tyd begin toe soldate sy
oorwinning(s) op dié manier gevier het.
2. Henry se sakkies. Dié sakkies of velvoue heet in Engels cutaneous
marginal pockets, maar die algemene naam is Henry’s pockets.
Katte kan hul ore, wat elk 32 spiere het, onafhanklik tot ongeveer
180 grade draai. Van die moontlike voordele is dat die sakkies katte
kan help om hoë klanke te hoor en geluide se rigting te bepaal. Dit
help hulle moontlik ook om hul ore plat te trek.
3. Swede. Sy laaste oorlog was die Sweeds–Noorweegse Oorlog
van 1814. Swede en Noorweë het van 1814 tot 1905 die Verenigde
Koninkryke, Swede en Noorweë (kortweg Swede-Noorweë) gevorm.
Hulle het verskillende grondwette, administrasies, staatskerke,
weermagte en geldeenhede gehad, en die konings was in die
Sweedse hoofstad, Stockholm, gesetel. Swede was ná 1814 nog nie
weer in ’n oorlog betrokke nie, omdat dit in vredestyd onverbonde is
en in oorloë neutraal bly.
4. Yster. Spinasie is een van die kossoorte wat die meeste yster
bevat – gemiddeld 2,1 tot 2,7 milligram per 100 gram. Dié yster het
egter ’n lae bio-beskikbaarheid, wat beteken die menslike liggaam
absorbeer dit swak – net 0,044 mg per 100 g. Spinasie is ook ’n
goeie bron van vitamien A.
5. 42. ’n Dobbelsteen is ’n kubus met ses kante, wat elk ’n kolletjie
of meer (tot ses) bevat. Die som van twee teenoorstaande kante se
kolletjies is altyd sewe. Die kante wat teenoor mekaar lê, is 1 en 6; 2
en 5; en 3 en 4. Dobbelstene is al eeue lank bekend. Die antieke
Grieke en Romeine het dit van been, ivoor, brons, agaat, oniks,
albaster, marmer, amber en porselein gemaak.
6. Monaco. Dit het ’n oppervlakte van 2,02 km2, wat heelwat
minder is as die 3,41 km2 van Central Park in die Amerikaanse stad
New York (op die eiland Manhattan). Die Vatikaanstad in Rome,
Italië, is met 0,44 km2 die kleinste onafhanklike land. Volgende op
die lys is Nauru (21 km2), Tuvalu (26 km2) en San Marino (61,2 km2).
7. Gambië is met sy 11 295 km2 die kleinste Afrikaland op die
vasteland. Dit is sowat 60% so groot soos Gauteng (18 178 km2),
Suid-Afrika se kleinste provinsie. Die Seychelle, met 451 km2 die
wêreld se tiende kleinste land, is die kleinste Afrikaland. Dit is ’n
eilandstaat, net soos die volgende vier kleinste Afrikalande: São
Tomé en Príncipe, Mauritius, die Comore en die Kaap Verde.
8. Twee keer. Andy Murray se oorwinnings in Wimbledon was in
2013 teen Novak Djokovic en in 2016 teen Milos Raonic. Murray, wat
in 2016 die wêreld se voorste manlike tennisspeler was, het in 2012
sy ander Grand Slam-titel gewen deur in die Amerikaanse Ope met
Djokovic af te reken.
9. Vier. Hartkleppe is flapagtige strukture wat bloed in een rigting
laat vloei en sorg vir die behoorlike sirkulasie van bloed deur die vier
hartkamers (twee atriums en twee ventrikels). Die vier kleppe
bestaan uit elastiese bindweefsel wat maklik oop- en toemaak. Die
twee atrioventrikulêre kleppe tussen die atriums en die ventrikels is
die trikuspidale klep (of drieslipklep, tussen die regteratrium en die
regterventrikel) en die mitraalklep (tussen die linkeratrium en die
linkerventrikel). Die halfmaankleppe is die pulmonale klep (tussen
die regterventrikel en die longslagaar) en die aortaklep (tussen die
linkerventrikel en die aorta).
10. Die Atlantiese Oseaan. Meer as 50 skepe en 20 vliegtuie het glo
al geheimsinnig verdwyn in die Bermuda-driehoek, ’n deel van die
Noord-Atlantiese Oseaan naby Noord-Amerika. Dié gebied vorm
naastenby ’n driehoek tussen die Atlantiese kus van Florida in die
VSA; die eilandgroep Bermuda; en die Groot-Antille. Volgens die
VSA se Nasionale Oseaan- en Atmosfeer-administrasie is daar geen
bewys dat geheimsinnige verdwynings met ’n groter reëlmaat in die
Bermuda-driehoek plaasvind as in enige ander groot gebied van ’n
oseaan waar baie skepe vaar nie.

