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Dwars
7.  Aanvallende (11)
8.  Benoude (8)
9.  Reëlmatigheid (4)
10.  Noukeurig begrens (7)
12.  J. — Hoover van die FBI of die Tarzan-skepper 
 — Rice Burroughs (5)
14.  Verlangens (5)
16.  Met entoesiasme goedkeur (7)
18.  Kibbel (4)
19.  In ’n ligte beswyming (8)
21.  Protagonis wat in die fliek Gone with the Wind dít sê: 
 “Frankly, my dear, I don’t give a damn.” (5, 6)

Af
1.  Handelsartikels (4)
2.  Program (6)
3.  Stuk grond (7)
4.  Spoggerige draaie (4)
5.  Heilsaam (6)
6.  In ’n ander rigting gaan (8)
11.  Klein afgeskeurde stukke van iets (8)
13.  Geskikte teenstander (7)
15.  Bedwelming (6)
17.  Kosbare lyfsierade (6)
19.  Ommesientjie (4)
20.  Stuurs (4)
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Across
6.  A person who drinks alcohol to excess habitually (8)
8.  Solely or exclusively (4)
9.  An alteration proposed on a bill under consideration (9)
10.  Person who regularly goes to bed late (3)
12.  Chess pieces resembling the head of a horse (7)
14.  Dry and brittle (5)
17.  One hundredth of a pound (5)
18.  Compound that can be obtained from meat, eggs,
 milk and legumes (7)
20.  To and — (3)
22.  Something achieved (or escaped) by a narrow margin
 (5, 4)
25.  Song for solo voice (4) 
26.  Formerly Siam (8)

Down
1.  A close relationship between two male friends (8)
2.  Unknown author, for short (4)
3.  So exceedingly large or extensive as to suggest a giant (7)
4.  Plant seed by scattering (3)
5.  Bird’s pointed nail (4)
7.  Dip a rusk into co�ee (4)
11.  Naughty child (4)
13.  Refined man (4)
15.  Slender in design or build (8)
16.  Highly transparent type of glass used in cut-glass 
 tableware (7)
19.  Secret plan (4)
21.  Not widely known (4)
23.  Young male horse (4)
24.  Intense but short-lived fashion (3)



Breinknoop

Sudoku
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1.  Watter amptelike taal van Suid-Afrika word in die land die meeste gepraat?
2.  Wat is die grootste gewrig in die menslike liggaam?
3.  Watter aktiewe vulkaan, die hoogste in Europa, lê op die eiland Sisilië?
4.  In watter land is oorblyfsels van die antieke stad Kartago?
5.  Wat word die toring van ’n moskee genoem?

112
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
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Breinknoop
1.  Zoeloe
2.  Die kniegewrig
3.  Etna
4.  Tunisië
5. Minaret

12 Mei 2022

Sudoku  [111   11 Mei]

Crossword  [106   11 Mei]
Across: 7. grills; 8. Aurora; 9. COD; 10. pestle; 11. entrée; 12. nit; 13. method; 15. shanty; 16. evicts; 19. sit-ups; 21. URL; 22. ordeal; 
23. Oxford; 25. tip; 26. Buddha; 27. phrase.
Down: 1. breeze; 2. slot; 3. ascend; 4. cadets; 5. protract; 6. ardent; 14. hacienda; 17. virtue; 18. sultan; 19. sloppy; 20. peruse; 24. fare.

Blokraai  [88   11 Mei]
Dwars: 7. beelde; 8. aarsel; 9. reus; 10. reaksies; 11. beteken; 13. gepas; 15. aster; 17. weemoed; 20. transito; 21. Rose; 23. gemene; 24. geheel.
Af: 1. rede; 2. klasse; 3. bedrieg; 4. Rabat; 5. grasie; 6. renegate; 12. ekstreem; 14. geborge; 16. einder; 18. Murphy; 19. titel; 22. siel.
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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.
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524
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die woord vir ’n kenner wat ’n sekere groep diere bestudeer. SMS die woord BLOK gevolg deur 
jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 14 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 29 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
1.  Hierin kan ’n mens sak of die paal haal
7.  Byvoorbeeld 1, 2 en 3
11.  Die leer van welsprekendheid
12.  Middelbare Greenwichtyd (afk.)
14.  Berugte ou keiser wat selfs op ’n ronde nul uitgaan
16.  Verplig gewees om die appels fyn te kook?
17.  Betreklik lang prosaverhale waarin die skrywers baie persoonlik skryf oor hulself  
 en wat hulle dink
18.  Vloeistof waarmee woorde weergegee kan word
19. Meer
20.  Krygsmanne
21.  Wat die hoogste van al die ander is
25.  Voorletters van bekroonde Afrikaanse digter Cloete
27.  Totaal vermeng
29.  Getal Blitsbokke op die veld
30.  Dis nie altyd maklik om dit en ’n dialek van mekaar te onderskei nie
31.  Grootste Griekse eiland
32.  Skerp snykant van bv. ’n byl of mes
34.  Gebit waarmee die draer natuurlik nie gebore is nie
38.  Wie geen blou . . . besit nie, is heeltemal platsak
39.  Ná die diefstal het die slago�ers wel ook die ongesteelde artikels aangeteken,   
 maar hulle het heel eerste ’n lys gemaak van al die . . .
42.  Idem (afk.)
44.  Ingeperkte persoon in ’n Jodebuurt in Nazi-Duitsland

Af
2.  Tradisionele loshangende kledingstuk in Japan
3.  Medikus van die kunste in Londen? (kripties)
4.  Middeleeue (afk.)
5.  Een tol pik met ’n ander tol
6.  Die dinge waarsonder ’n mens nie kan klaarkom nie
7.  ’n Melodie met woorde uit jou mond laat kom
8.  Merker van mate en gewigte
9.  Varingsoort wat met nog een letter in ’n Egiptiese koning sal   
 verander!
10.  ’n Gedig soos N.P. van Wyk Louw se “Vroegherfs”
13.  Hande-viervoet op of oor iets geklim
15.  Voorteken
16.  Dis in die kraal, miskien in die oggendlug – of dalk verlang jy net
17.  In sy nek sit daar dikwels ’n ronde stuk kurk
19.  Bevog
22. Vakansieplek
23.  Sout van die aarde – met baie water!
24.  Eenvoudig en heel basies
26.  Soort Afrikaans onderkant Tafelberg, onder meer
27.  Dit skyn van bo teen die plafon neer op die kamer
28.  Skakel oor na ’n hoër . . . as jy versnel
29.  Heuwel op die strand of in die woestyn
32.  Syne
33.  Honderd miljoenste van ’n eon, vir die geoloog
35.  Horlosies dui die . . . en minute aan
36.  Reise van toeriste
37.  Smal, klein weë in die betonwêreld
40.  Nou
41.  Die Latynse groot kat wat ‘‘olé’’ brul? (anagram)
43.  Neem dit, dis joune



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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MAKLIK
1.  Watter gedeelte van ’n mens se nael is die deel wat groei?
2.  Watter een van Suid-Afrika se nege provinsies het die kleinste oppervlakte?
3.  Watter dele van die mens se liggaam bestaan uit dentien wat deur ’n emaljelaag beskerm word?
4.  In watter jaar word Suid-Afrika se volgende nasionale verkiesing gehou?
5.  Hoeveel mane het die eerste vier planete van die Son af saam?
MEDIUM
6. Watter blom het dieselfde naam as die spier wat die menslike oog se pupil groter en kleiner maak?
7.  Naby watter Suid-Afrikaanse dorp is die radioteleskope MeerKAT en SKA (Square Kilometre Array)?
8.  Watter drie munte in Suid-Afrika se reeks munte wat in 1989 in gebruik geneem is, word nie meer gemunt nie?
9.  Watter kleur is vloeibare osoon?
10.  In watter see of oseaan is die Baleariese Eilande, wat Majorka, Minorka en Ibiza insluit?
MOEILIK
11.  In watter land is bitcoin eerste as ’n amptelike geldeenheid aanvaar? 
 (a) Mexiko; (b) Argentinië; (c) Venezuela; (d) Kanada.
12.  Watter taal is van 1822 ’n amptelike taal in Suid-Afrika? 
 (a) Afrikaans; (b) Engels; (c) Nederlands; (d) Xhosa.
13.  In watter stad is die Pentagon, die Amerikaanse departement van verdediging se vyfkantige hoofkwartier? 
 (a) Arlington in Virginië; (b) Washington DC; (c) Seattle in Washington; (d) New York.
14. Die algemeenste bloedgroep by mense is O. Watter een is die skaarsste van die agt algemeenste bloedgroepe? 
 (a) O+; (b) O-; (c) B+; (d) AB-.
15.  Watter uitvinding het aan Dmitri Iwanowitsj Mendelejef (1834-1907) roem besorg? Die . . . 
 (a) Linnaeus-stelsel; (b) periodieke tabel; (c) Linux-stelsel; (d) Dewey-klassifikasie.

Wat beteken die woord

makiwara?
(a) soort tempel         (b) soort slaanplank       (c) soort skildery
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Blokmakierie 
Versteekte sin: Ek en sy moes bieg dat ons mekaar se kunstande gesteel het.
Dwars: 1. Eksamen, 7. Syfers, 11. Retorika, 12. MGT, 14. Nero, 16. Moes, 17. Biegromans, 18. Ink, 19. Nog, 20. Soldate, 21. Boonste, 25. T.T., 
27. Deurmekaar, 29. Sewe, 30. Taal, 31. Kreta, 32. Snede, 34. Kunstande, 38. Duit, 39. Gesteeldes, 42. Id., 44. Ghettobewoner.
Af: 2. Kimono, 3. Arts, 4. Me., 5. Et, 6. Nodige, 7. Sing, 8. Yker, 9. Faro, 10. Sonnet, 13. Geklouter, 15. Omen, 16. Mis, 17. Bottel, 19. Natmaak,
22. Oord, 23. See, 24. Elementêr, 26. Kaaps, 27. Daklig, 28. Rat, 29. Sandduin, 32. S’n, 33. Eeu, 35. Ure, 36. Toere, 37. Steë, 40. Eng, 41. Leo, 
43. Dè.

(b) soort slaanplank
Die woord makiwara kan teruggevoer word na Japannees en verwys na ’n 
goed verende, opgestopte slaanplank of -paal wat gebruik word wanneer 
houe, skoppe, kappe of stampe geoefen word. (WAT)

1. Die agterkant, onder die vel van die nael, is die deel wat groei en die dooie 
keratien (die nael) stadig vorentoe stoot.
2. Gauteng is met net 1,5% van Suid-Afrika se oppervlakte (17 010 km²) die 
kleinste provinsie. Dan kom Mpumalanga (6,3%), KwaZulu-Natal (7,7%) en 
Noordwes (8,6%). Die volgende drie provinsies is naastenby ewe groot: 
Limpopo (10,2%), die Wes-Kaap (10,6%) en die Vrystaat (10,6%). Die 
Oos-Kaap is die naasgrootste (13,8%). Die Noord-Kaap is met 30,5% van Suid-
Afrika se grondgebied (361 830 km²) die grootste provinsie.
3. Tande bestaan nie uit been nie, maar uit dentien (sagter as been) en word 
deur ’n laag emalje (harder as been) beskerm. Mense word met 52 tande in hul 
kake gebore. Die 20 melk- of wisseltande val vroeg uit en maak vir 32 permanen-
te tande plek.
4. 2024. In Suid-Afrika vind elke vyf jaar ’n nasionale verkiesing plaas. Die mees 
onlangse een was in 2019, en die volgende twee is in 2024 en 2029. Munisipale 
verkiesings word 2 jaar ná en 3 jaar voor ’n nasionale verkiesing gehou.
5. Drie. Mercurius en Venus het nie ’n maan nie. Die aarde het een natuurlike 
satelliet wat die Maan genoem word. Mars se twee klein mane is Phobos 
(Vrees), met ’n deursnee van 22 km, en Deimos (Verskrikking), wat ’n deursnee 
van 13 km het.
6. Die iris is die spier rondom die pupil wat dit groter en kleiner laat word. Iris is 
ook die naam van die antieke Griekse reënboog-godin.
7. Carnarvon in die Noord-Kaap is naby verskeie moderne radioteleskoop-
stelsels. Eers was daar KAT-7 (Karoo Array Telescope), die wêreld se eerste 
radioteleskoop met saamgestelde antennastrukture. Dit is uitgebrei na 
MeerKAT, met 64 skottelantennas. Uiteindelik sal die SKA se grootste deel daar 
gevestig word. Dié stelsel bestaan uit 190 skottels in Suid-Afrika en 90 in 
Australië. Die antennas beslaan saam ’n vierkante kilometer; vandaar die naam 
“Square Kilometre Array”.
8. 1c, 2c en 5c. Die produksie van die 1c en die 2c is in Maart 2002 gestaak, en die 
5c word sedert 1 April 2012 nie meer gemunt nie. Die huidige reeks munte is in 
1989 in gebruik geneem. Daar was oorspronklik 8 munte: 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, 
R1 en R2. Die R5 is in 1994 bygevoeg.
9. Ligblou. Osoon (O3) kom van die Griekse woord ozein (ruik), omdat dié ligblou 
gas ’n skerp reuk het. Osoon is ’n vorm van suurstof wat drie atome in elke 
molekule het (teenoor suurstof se twee).
10. Die Middellandse See. Dié eilandgroep is ’n provinsie van Spanje. Die naam 
kom moontlik van die Griekse woord baliarikos, wat “gooi” of “werp” beteken en 
na wapens verwys. Die term “ballisties” kom van die dieselfde Griekse woord.
11. (c) In Venezuela is bitcoin op 7 September 2019 as ’n amptelike geldeenheid 
aanvaar, naas die bolivar en die Amerikaanse dollar. Die bitcoin-beursie wat in 
Venezuela gebruik word, heet Chivo, wat “koel” beteken”. Op 28 April vanjaar is 
bitcoin ook in die Sentraal-Afrikaanse Republiek as amptelike geldeeheid 
aanvaar, saam met die CFA-frank.
12. (b) Engels het Nederlands in 1822 vervang as amptelike taal van die destydse 
Britse Kaapkolonie. Sedert uniewording in 1910 was Engels en Nederlands die 
amptelike tale. In 1925 is Afrikaans ingesluit as deel van Nederlands. Sedert 
republiekwording in 1961 was die amptelike tale Engels en Afrikaans. Laasge-
noemde het Nederlands ingesluit. Die verwysing na Nederlands het in 1983 uit 
die Grondwet verdwyn.
13. (a) Arlington in die deelstaat Virginië lê oorkant die Potomac-rivier van die 
VSA se hoofstad, Washington DC, bokant die Potomac se hoogwatermerk, op 
die grens tussen die distrik Columbië en Virginië. Die Pentagon is sedert 1942 
onder die federale regering se jurisdiksie.
14. (d) AB- is die skaarsste van die agt algemeenste bloedgroepe, wat A+, A-, B+, 
B-, AB+, AB-, O+ en O- is. Bloed bestaan uit suurstofdraende rooibloedselle, wat 
ook koolstofdioksied verwyder; witbloedselle, wat die liggaam teen infeksie en 
vreemde stowwe beskerm; bloedplaatjies vir bloedstolling; en plasma, wat 
soute en ensieme dra. Rooibloedselle, wat vir die bloedgroepe verantwoordelik 
is, het proteïene bekend as antigene op hul oppervlaktes. Die teenwoordigheid 
of afwesigheid van spesifieke antigene bepaal die bloedgroepe. Rooibloedselle 
het nog ’n antigeen, die RhD-proteïen. Wanneer dit teenwoordig is, is ’n 
bloedgroep positief; wanneer dit afwesig is, is dit negatief.
15. (b) Die periodieke tabel. Die Russiese chemikus Dmitri Mendelejef is die 
skrywer van Beginsels van die Chemie. Sy periodieke tabel van die chemiese 
elemente se eienskappe is in 1869 ontwikkel. “Periodiek” verwys na ’n bepaalde 
reëlmatige patroon wat in elemente se eienskappe waargeneem word as hulle 
volgens atoomgetalle gerangskik word.
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