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Dwars
7.  Mense wat hul vaderland vir goed verlaat het (12)
8.  Poging om mense op te stook (8)
9.  Skerts (4)
10.  Bang om die aandag te trek (7)
12.  Soort werktuig by vlasbewerking (5)
14.  Dit wat gebeur (5)
16.  Koek met daardie soet substansie bedek (7)
19.  Persoon wat steeks of koppig is (4)
20.  Op aggressiewe wyse kritiseer of opponeer (8)
22.  Geleidelik agteruitgegaan (12)

Af
1.  Gekastreerde vark (4)
2.  Plegtig langsaam (6)
3.  Op die proef stel (7)
4.  Smekend vra (5)
5.  Gebruik (6)
6.  Afstand gedoen van (8)
11.  Voortbrengsels (8)
13.  Deskundige (7)
15.  Onopgemerk afkyk om na te boots (6)
17.  In ’n kring ronddraai (6)
18.  Witagtig (5)
21.  Onvriendelik (4)
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Crossword
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Across
6.  Smallest chess piece (4)
7.  Island in the San Francisco Bay, formerly a 
 famous prison (8)
9.  Firm and dependable, especially in loyalty (9)
10.  Fourth mo. (3)
12.  Level of sourness in substances such as water or wine (7)
14.  Showing no intelligence or sensitivity (5)
17.  Musical, artistic or literary category (5)
18.  Maintenance (7)
20.  Final part or section (3)
22.  Green edible nut (9)
25.  Surmount obstacles (8)
26.  Mark with one’s signature (4)

Down
1.  A minute portion of matter (8)
2.  Ancient Peruvian (4)
3.  A fine lustrous silk (7)
4.  Any extremely filthy place (3)
5.  Breathe noisily, as when one is exhausted (4)
8.  Abnormal sac with fluid (4)
11.  Reduce by cutting (4)
13.  Extremely serious or urgent (4)
15.  Sunny city in California, just north of the border with
 Mexico (3, 5)
16.  Disordered mass of objects (7)
19.  Open-air pool (4)
21.  Dark shade of blue (4)
23.  Barrel for wine (4)
24.  Make someone’s blood boil (3)



Breinknoop

Sudoku
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1.  Watter stad het in 1923 in die plek van Istanboel die hoofstad van Turkye geword?
2.  Watter buideldier trek sy maat aan deur winde op te breek?
3.  Wie het die roman Lolita geskryf?
4.  Wie het die Stratocaster-kitaar vervaardig?
5.  Watter maatskappy in Seattle in die VSA is die grootste vliegtuigvervaardiger ter wêreld?

107
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.  Ankara
2.  Die koala
3.  Vladimir Nabokov 
4.  Leo Fender 
5.  Boeing

6 Mei 2022

Sudoku  [106  5 Mei]

Crossword  [101  5 Mei]
Across: 1. marquise; 5. OPEC; 9. mocha; 10. unclear; 11. scammed; 12. audit; 13. almost; 15. proper; 18. visor; 20. command; 23. shallot;
24. rural; 25. rush; 26. bed sheet.
Down: 1. mumps; 2. reclaim; 3. unarm; 4. sturdy; 6. plead; 7. curator; 8. eclair; 13. adviser; 14. shrill; 16. prairie; 17. scathe; 19. snags; 
21. mares; 22. delft.

Blokraai  [84  5 Mei]
Dwars: 7. slaafs; 8. opinie; 9. stut; 10. rasemeus; 11. persone; 13. skiet; 15. barak; 16. bisarre; 18. stroomop; 19. meld; 21. regime; 22. pianis.
Af: 1. slot; 2. fantasmagorie; 3. astrant; 4. gopse; 5. uitmekaarmaak; 6. simuleer; 12. elasties; 14. Limpopo; 17. immer; 20. luim.
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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

523
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die naam en familienaam van ’n Amerikaanse sangeres wat dikwels “die Prinses van 
Pop” genoem word. SMS die woord BLOK gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 7 Mei 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 Mei aangekondig.
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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).
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Dwars
2.  Eetgoed kafdraf sodat geen krieseltjie oorbly nie!
6.  Komvormige holte met ’n groot konsentrasie natriumchloried daarin, 
 êrens in die oop veld
9.  Praat wat ’n ander praat
10.  Dit is hier te kort en daar te . . .
11.  Die ondersoek van rekeninge deur ’n rekenmeester met die vereiste 
 bekwaamheid
13.  Pikoampère (afk.)
14.  Toetskrieketreeks waarin die spanne van Engeland en Australië 
 minstens elke twee jaar meeding
15.  Monnik in Tibet
16.  Dit bly ’n ete, selfs al is daar geen tyd meer aan die einde nie!
18.  Naberou is . . . (uitdrukking)
22.  Presiese tye, elke keer met die dag, maand en jaar aangedui
24.  Vername park in Londen, met Speakers’ Corner in die noordoostelike 
 hoek (4, 4)
28.  Beeld van ’n ondersoek van inwendige dele van die liggaam deur middel 
 van ultraklankgolwe
30.  Een van die waardevolle stukke juweliersware wat Peter Fabergé vir 
 Russiese tsaars gemaak het as Paasgeskenke vir hul vroue en ma’s
31.  Wat nie in staat is om sy of haar emosies en gedrag te beheer nie
34.  Getal hoeke van ’n heksagoon
35.  Steyn, uitgetrede krieketheld (sy voornaam)
36.  Wie die . . . betaal, moet alleen boet vir sy en al sy trawante se moleste
39.  Deel van ’n stad, veral ’n baie swak woonbuurt, waar ’n arm minderheids- 
 groep apart woon
40.  Dorp in die Vrystaatse Goudveld
44.  Angora
45.  Reinig

Af
1.  Nie so lank gelede nie
2.  Ha, uitgevang! Hoe betrap ek jou nou hier op heter daad)! (1, 2)
3.  Dop vir boontjies of ertjies
4.  Ou sendingdorp in die Strandveld van die Overberg in die Wes-Kaap
5.  Tot siens, baba! (geleen uit Engels)
6.  Uitgewerkte plan vir iets belangriks wat aangepak word
7.  Sanskrit, Swahili of Sweeds
8.  Waar monnike woon
12.  Die koningin in skaak
13.  Met die hele mandjie . . . uitkom (die geheim verklap)
17.  Wie hierdie ding opgooi, gee die stryd gewonne
19.  Lae sitbadjies
20. Dier waarop ’n cowboy op ’n beesplaas rondbeweeg
21.  Tydsduur van bv. middernag tot een
23.  Ongesonde, vuil lug
24.  ’n Gebou om in te woon
25.  Iets op . . .houtjie doen (vingeralleen, sonder hulp)
26.  Sangstukke in operas, elkeen deur een mens gesing
27.  Emmental, gorgonzola, pecorino en fromage blanc
29.  Dik vloeistof wat loei? (anagram)
32.  Getal hoeke van ’n heptagoon
33.  . . . Salvador grens aan Guatemala en Honduras
36.  Word in Openbaring 20 saam met Magog genoem
37.  Dunnerige 17 Af
38.  Hou voet hierby en bly by jou standpunt
39.  Iets soos suurstof wat jy na jou huis genooi het?
40.  Studieonderwerp
41.  Die . . . Grande is ’n rivier wat ’n grens tussen die VSA en Mexiko vorm
42.  Interkontinentale ballistiese missiel (afk.)
43.  Internasionale Fonetiese Alfabet (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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Vasvra

Woordslim met die WAT

Moeilik
Sudoku

Maklik
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MAKLIK: 1 PUNT
1.  Uit hoeveel balle bestaan ’n normale boulbeurt in krieket?
2.  Hoeveel lande is daar op die Noord-Amerikaanse vasteland?
3.  Watter vrou was met die Hertog van Edinburgh getroud?
4.  Watter Namibiese dorp lê ongeveer 30 km noord van Walvisbaai in die Namibwoestyn?
5.  Watter diere het rasse soos karakoel, texel en romney marsh?

MEDIUM: 2 PUNTE
6.  Watter georganiseerde spansport het die grootste speelveld nodig?
7.  Op watter verkeersteken verskyn die woord DUR in Turkye, ALTO in Suid-Amerikaanse lande en PARE in Mexiko?
8.  Watter prominente persoon woon in Mahlamba Ndlopfu in Pretoria asook in Genadendal in Kaapstad?
9.  Wat is die term vir die verhouding tussen ’n vliegtuig se snelheid en klank se snelheid in die atmosfeer?
10.  Watter land se weergawe van Engels word Strine genoem?

MOEILIK: 3 PUNTE
11.  Watter speletjie of tydverdryf het die joernalis Arthur Wynne in 1913 uitgedink? 
 (a) Blokkiesraaisel; (b) Sudoku; (c) Monopoly; (d) Trivial Pursuit
12.  Watter leier is vyf keer benoem vir die Nobelprys vir Vrede, maar het dit nooit ontvang nie?
 (a) Mohandas K. Gandhi; (b) Josef Stalin; (c) Franklin D. Roosevelt; (d) Winston Churchill
13.  Na watter diere is die Kanariese Eilande genoem?
 (a) Katte; (b) Muise; (c) Voëls; (d) Honde
14.  Watter twee lande het in 1871 in die wêreld se eerste rugbytoets gespeel? 
 (a) Engeland en Suid-Afrika; (b) Skotland en Ierland; (c) Engeland en Skotland; (d) Engeland en Ierland
15.  Hoeveel meter onder die oseaan se oppervlak sal die piek van Everest, die wêreld se hoogste berg, verdwyn as dit laat sak word in die 
 Marianatrog, die diepste punt onder seevlak? Sowat . . . 
 (a) 1 071 m; (b) 2 071 m; (c) 3 071 m; (d) 4 071 m

Wat beteken die woord

maket?
(a) informele hof          (b) soort slaanplank          (c) klein model
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Blokmakierie 
Versteekte sin: Peet sou dit altyd berou dat hy so histeries gelag het vir sy skoonma. 
Dwars: 2. Opeet, 6. Soutpan, 9. Nasê, 10. Lank, 11. Oudit, 13. pA, 14. As, 15. Lama, 16. Maaltyd, 18. Galberou, 22. Datums, 24. Hydepark, 
28. Sonar, 30. Eier, 31. Histeriese, 34. Ses, 35. Dale, 36. Gelag, 39. Ghetto, 40. Virginia, 44. Sybok, 45. Skoonmaak. 
Af: 1. Onlangs, 2. O so! 3. Peul, 4. Elim, 5. Tata, 6. Skema, 7. Taal, 8. Abdy, 12. Dame, 13. Patats, 17. Tou, 19. Bidets, 20. Ryperd, 21. Uur, 
23. Miasma, 24. Huis, 25. Eie, 26. Arias, 27. Kase, 29. Olie, 32. Sewe, 33. El, 36. Gog, 37. Lyn, 38. Stuk, 39. Gas, 40. Vak, 41. Rio, 42. IBM, 
43. IFA.

(c) klein model
Die woord maket verwys na ’n klein, voorlopige model 
van ’n beplande ontwerp om die algemene voorkoms 
en samestelling daarvan te bepaal. (WAT)

1. Ses balle. Voorheen was daar agt balle in ’n boulbeurt. Engeland 
het in 1946 van agtbal- na sesbalbeurte oorgeslaan. Suid-Afrika 
het dit in 1961-’62 gedoen. Australië en Nieu-Seeland het eers in 
1979-’80 sesbalbeurte begin gebruik.
2. Mexiko, die VSA en Kanada is die drie lande op die Noord-Ameri-
kaanse vasteland. Die landengte tussen Noord- en Suid-Amerika 
word Sentraal-Amerika genoem.
3. Die Britse koningin, Elizabeth II. Haar man, prins Philip (1921-2021), 
was ’n moontlike troonopvolger van die Deense en die Griekse 
koningshuis. Hy het voor hul troue in 1947 afstand gedoen van sy 
titels, die van Mountbatten aangeneem en die titel Hertog van 
Edinburgh gekry. Sy amptelike titel was “His Royal Highness the 
Prince Philip, Duke of Edinburgh, Earl of Merioneth, Baron Greenwich”.
4. Swakopmund. Kaptein Curt von François het Swakopmund in 
1892 gestig as die hoofhawe van die destydse Duitse kolonie, omdat 
Walvisbaai toe ’n Britse hawe was. Die dorp is na die Swakoprivier 
genoem.
5. Skape. Die karakoel kom van Asië, die texel van Nederland en die 
romney marsh van Kent in Engeland.
6. Polo is die georganiseerde spansport wat die grootste speelveld 
het. ’n Poloveld is 274,3 m lank en tussen 146,3 m en 182,9 m breed. 
Die speeloppervlak is dus tussen 40 000 en 50 000 m2. (Ook ’n 

gholfbaan het ’n groot speeloppervlakte, maar gholf word 
gewoonlik nie as ’n spansport beskou nie.)
  7. ’n Stopteken is oral in die wêreld ’n oktagoon of agthoek, 
omdat dit agt kante en agt hoeke het. Agtkantige stoptekens word 
sedert 1922 gebruik, omdat bestuurders dit ook van die 
agterkant af kan identifiseer. Die woord STOP – in wit op ’n rooi 

agtergrond – word in die meeste lande gebruik, alhoewel dit 
in etlike Asiese lande met ander skriftekens geskryf word.
8. Die Suid-Afrikaanse president woon in Mahlamba 
Ndlopfu (Tsonga vir “Nuwe Dagbreek”). Tot 1995 is dit 
Libertas genoem. Sy ander woning, Genadendal, se 
naam was eers Westbrooke. Die president se kantore is in 
die Uniegebou in Pretoria asook in Tuynhuys in Kaapstad.

9. Mach. As dié verhouding groter as 1 is, word dit “super-
sonies” genoem, wat beteken vinniger as die snelheid van 

klank. Vliegtuie wat Mach 1 kan haal, vlieg met die snelheid van 
klank, of 1 234 km/h. Twee passasiersvliegtuie wat dié snelheid 

en meer kon haal, was die Tupolev TU 144 (2 430 km/h) en die 
Concorde (2 179 km/h).

10. In Australië praat mense Strine, hul unieke weergawe van 
Engels. Strine is ’n nabootsing van Australiërs se manier om 
“Australian” te sê. Die term het in 1964 ontstaan nadat ’n aantal 
humoristiese artikels oor dié manier van praat in die koerant 
Sydney Morning Herald verskyn het.
11. (a) Die blokkiesraaisel kom uit 1913, toe Arthur Wynne, ’n Engelse 
joernalis, die speletjie word-cross (later crossword) in die koerant 
New York World gepubliseer het. Dit word as die eerste blokkiesraaisel 
beskou.
12. (a) Mohandas Karamchand (Mahatma) Gandhi (1869–1948) is 
vyf keer vir die Nobelprys vir Vrede benoem. Dié prys word nooit 
nadoods toegeken nie; maar in 1948, die jaar waarin Gandhi oorlede 
is, het die Nobelpryskomitee geen vredesprys toegeken nie, omdat 
daar volgens die lede geen geskikte lewende kandidaat was nie. 
Jaarliks word baie mense en organisasies vir dié prys benoem. In 
2009 was daar ’n rekordgetal van 205 benoemings. In 2010 was 
daar 237, en in 2011 is die rekord verbeter tot 241.
13. (d) Honde. Volgens die Romeinse geskiedkundige Plinius die 
Ouere is die eiland Gran Canaria só genoem omdat daar “ ’groot getalle 
baie groot honde” was. Canis is die Latynse woord vir “hond”. Op die 
Kanariese Eilande het klein voëls in groot getalle voorgekom. 
Daarom word hulle kanaries genoem.
14. (c) Engeland en Skotland. Die eerste rugbytoets is op 27 Maart 1871 
in Edinburgh gespeel, en Engeland het 1–0 gewen. (Engeland se 
twee drieë het geen punte getel nie, en dié span het met een 
eenpunt-doelskop geslaag. Die Engelse uitdrukking “try for goal” is 
verkort tot “try”, wat steeds vir ’n drie gebruik word.) Suid-Afrika se 
eerste rugbytoets was op 30 Julie 1891 in Port Elizabeth teen die 
Britse Eilande, wat met 4–0 gewen het.
15. (b) 2 071 m. Everest is op die grens tussen China en Tibet, ’n 
outonome gebied binne China. In 2020 is aangekondig dat die piek 
se nuwe amptelike hoogte 8 848,86 m is. Challenger Deep, die 
onderpunt van die Marianatrog in die Stille Oseaan, is 10 920 m 
diep, volgens die Internasionale Hidrografiese Organisasie.

Blokraai [519   3 April] 


