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Supersudoku

Soek die woorde

21 November  2020

Jy moet dié woorde opspoor:

In die blok is 43 woorde verskuil. 
Hulle kan horisontaal, vertikaal, diagonaal en in 
enige rigting van bo na onder of omgekeerd loop. 
Kyk of jy almal kan opspoor.

waag, waai, waan, waks, wals, wang, want, wapen, 
ware, warm, water, wedren, weduwee, weens, weer, 
weet, wens, werd, werkloosheid,
wese, wetenswaardig, wetsontwerpe, wiel, wild, 
wingerd, winste, winter, woede, woel, woerts, 
woestyn, wol, woonwa, woorde, word, wors, wortels, 
woud, wurm, wyer, wyke, wyse, wysies.

Die supersudoku bestaan uit 16 groter vierkante 
van vier blokkies by vier blokkies elk. Voltooi die 
rooster sodat elke ry dwars, elke kolom af en elk 
van die 16 blokke van 4x4 kleiner blokkies,
die nommers 0 tot 9 en die letters A tot F bevat. 
G’n wiskunde is nodig nie. Jy los die raaisel met 
logika en beredenering op.



Letterspel
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45
Die letterspel word vir jou plesier geplaas; daar is geen prysgeld nie. 
Hier volg die reëls: Elke blokkie in die raaisel het ’n syfer wat ’n letter in die alfabet voorstel. Die enigste leidrade is die letters
wat reeds ingevul is. Daarmee moet jy uitpluis watter letters in die alfabet die ander syfers voorstel. Die oplossing verskyn volgende week.



Crossword

Pretblad3 uit 8 21 November 2020

Across Down

568 (23)

7.  Herb that gives you smelly breath when eaten (6)
8.  Person who often enjoys books (6)
9.  Crooked (4)
10.  Toilet (8)
11 Speak in a hesitant way (7)
13.  Frizzy hairdos (5)
15.  Not full (5)
17.  Horns of a deer (7)
20.  State of being husband and wife (8)
21.  Informal form of address for a man (4)
22.  Remains of an animal that existed in a 
 past geological age (6)
23.  Hissing sound made by frying food (6)

1.  Short coat (6)
2.  Expel air through pursed lips (4)
3.  Doctor’s surgical knife (7)
4.  Courageous or lionhearted (5)
5.  Remaining loyal (8)
6.  Someone unpleasantly eccentric (6)
12.  Driver of a car (8)
14.  Very forceful (7)
16.  Grassland (6)
18.  Di�cult problem (6)
19.  Imperfection or flaw (5)
21.  Sleep lightly (4)



Kriptiese blokraai
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45
Daar is een prys van R200 vir Kriptiese blokraai 45. Stuur jou inskrywing (met jou voorletters en van, adres en selfoonnommer) na 
Blokraaie@media24.com. Skryf “Kriptiese blokraai 45” in die onderwerpveld. ’n Selfoonnommer móét verskaf word, en inskrywings 
moet ons binne twee weke bereik.

Dwars Af
1.  Maak ’n dampie en veroorsaak dat TB die land vol versprei (8)
7.  ’n Halfdosyn om ’n groep gestreepte diere! (6)
8.  ’n Voor-op-die-wa kind maak vir pa rats met teregwysings (6)
9.  Die Rus gooi die oorblyfsels van die mengsel weg (6)
11.  Met so ’n spoggerige masjien stik sy dit in ’n japtrap klaar (4)
12. Op die ou einde kon enigiemand ’n botterbroodjie bak (4)
14.  In ’n bed daar doer is dit maklik om iets te misplaas (5)
16.  Dis daar waar die plante goed groei (4)
18.  ’n Onbeduidende arme outjie (4)
19. Verwyder die vel en laat hom dan baie duur betaal (6)
22.  Daders wat dinge laat gebeur tussen die reptiele (6)
23.  Voor loop op ’n afstand en hom so to kwaad lok (6)
24.  Naas siek is om vervelig te wees sy ander eienskap

1.  Werkeenheid van masjiene gemeet aan die sterkte 
 van ’n ros (9)
2.  Hy gesels steeds (8)
3.  Soek vir ertse in die Bybel? (5)
4.  Die Gees lei na dié Bybelboek (7)
5.  Soen die telraam na die Oos-Nigeriese stad!(6)
6.  God van oorlog as ’n planeet! (4)
10.  Kan erosie die oorsaak van dié siekte wees? (9)
13.  Israeliete se vleis in die woestyn saam met 
 die hemelbrood (8)
15.  Hy is ’n skrywer van letterkundige studies (7)
17.  Daar sal soos woestynvrugte niks van kom nie (6)
20.  ’n Garde is veronderstel om goeie maniere te toon (5)
21.  Teer in die lug? (4)
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Sudoku
Moeilikheidsgraad: Klippe kou
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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Fotoblokraai
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45

Drie lesers kan elk met Naweek+ se blokraaisel R450, R250 of R150 kry. Vul jou besonderhede hier in en stuur dit saam met die 
voltooide raaisel na Blokraaie@media24.com. Skryf “Fotoblokraai 45” in die onderwerpveld. Jy móét ’n selfoonnommer verskaf, en 
inskrywings moet ons binne twee weke bereik. As die wenner nie binne ’n week telefonies bereik kan word nie, word die prys oorgedra.

Naam: ............................................................................................................................................................................................................  
Selfoonnommer: .........................................................................................................................................................................................
Adres:  ............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

Toneel-
speler

’n Bord-
vermaak 16de

Griekse
le�er

Penne-
lekkers

Sit daar-
voor aan

Waterval
in Namibië

Vermoedelik

DUANNE VERMEULEN

Tjoppie Korrel vat Distrik in
Nederland

Seil-
woning

Indiese
taal

Slotsang
van ’n

koorlied
Sfeer

Ensovoorts
(a�.) Sakgety

Onmeet-
like

tydperke
Nougeset Nuwe kaptein van

die Bloubulle

Uitwen-
dige

Slang-
ag�ge
visse

Die vuiste
gebruik

Aanvul-
lende

soldate
Riool Dorpie in

Sakse’n Rol in’n Hert

Andre de Ruyter

Franse
wollerige

hond
Tergerig

Gedurig

Vlerke
(dierk.)

Gemene Erg
verderflik

Namiddag
(a�.) Meetlat

Sonder
energie Beleefde

jy Opskrif Blomme in
’n pot sitDitto

(a�.)

Uitvoerende hoof
van Eskom

Brasiliaan-
se dans

Deelneem Prima-
donnaManlike

vark

Familiêr Stremsel In
Wit-

biskop
(vis)

Kom voor
Nehemia Gebruiklik

Eiland by
Kroasië Begeerte

Bv.Kilimandjaro

Myn-
tonnels

Kunsma�ge
insemina-
sie (a�.)Vir bak

Noot,
halwe

toon laer
as B

Benede Koddig
Skurke

Frans
(a�.)

Die self

Omroeper en eNuus-
nuusleser

Esau se
skoonpa

Tydvak Vra wat
jou

toekom

Knol-
groente

’n Dogter
van Laban

Baie in ’n
jaar

Barron Hu�ie

Laagtes Bees-
geluideMaai-

werktuig

Katagtige
roofdiere

Registrasie
vir Duits-

land

Kort vir
ons land

Ontheilig
(’n graf)



Oplossings
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Crossword  [567  20 November     ] 

Letterspel  [44  14 November  ] 

Kriptiese blokraai  [42 31 Oktober ]

Sudoku  [279  

Fotoblokraai  [42  31 Oktober ]

Supersudoku  [14 November  ]

Soek die woorde  [44 14 November --]

20 November ]

A-7; B-22; D-21; E-19; F-11; G-20; H-18; I-9; J-6; K-2; L-1; M-15; N-10; O-14; P-17; R-3; S-8; T-13; U-16; V-4; W-12; Y-5.

Across: 5. Thereabouts; 7. Portrait; 8. Blog; 9. Majesty; 11. Brush; 13. Model; 15. Embassy; 18. Edit; 19. Altitude; 21. Dangerously.

Down: 1. Beetle; 2. Departs; 3. Abate; 4. Number; 5. Two; 6. Spouses; 10. Avoided; 12. Emotion; 14. Eating; 16. Attest; 17. Easel; 20. Dry.

Dwars: 1. Kamermeisie; 6. Lenin; 8. Kofia; 10. Toelê; 11. Geroepe; 13. Patriotisme; 19. Enigste; 22. Tigre; 23. Dinee; 24. Irene; 25. Geroesemoes.
Af: 1. 1. Kalmte; 2. Mandela; 3. Rendeer; 4. Seker; 5. Elfie; 7. Ooglopend; 9. Alès; 12. Oos; 14. Tog; 15. Intrige; 16. Magneto; 17. Veld; 18. Bedees; 
20. Innig; 21. Skeer.
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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.

Pretblad1 uit 6

448
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die naam van ’n ruimtesending om materiaal van ’n asteroïed te verkry en terug te bring Aarde 
toe. SMS die woord BLOK gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 21 November 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 November aangekondig.

15 November 2020



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 6 15 November 2020

Dwars
1.  Gebrek aan warmte
3.  Al die kos wegsluk
6.  Laag slym op modder
8.  Hoogste punt wat ’n omgekeerde pot is!
10.  Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie (afk.)
11.  Kant waarvandaan jy ’n aangeleentheid benader
13.  Die Titicaca, die Baikal of die Malawi
14.  En elders (afk.)
15.  Gedroogde soort druiwe sonder pitte
19.  Land wat byna ’n honderas is! (Nee, dis nie Labrador, 
 ’n deel van Kanada, nie)
24.  Uitvinder James van stoomenjin-faam
25.  Mense of dinge in lyne
26.  Brommers waarvan die maaiers op ontbindende karkasse teer
28.  Een van baie dinge van sy soort in die begraafplaas
29.  “Lui” bosdier van Suid-Amerika
30.  Handelsware
32.  Kontrakte wat versekeringsmaatskappye met versekerdes sluit
34.  Lid van die Uitvoerende Raad (afk.)
35.  Hulle word daagliks berei vir of deur jou
37.  ’n Maan van Jupiter, soms ook die pizzamaan genoem vanweë 
 sy voorkoms
39. Verby
40.  . . . werklikheid is nagebootste 3D deur ’n rekenaar
42.  Die afstand ondertoe
44.  Nie ’n eenogige soos die sikloop nie, maar ’n . . . soos Argus

Af
1.  Jeukerige of woelerige
2.  Sewende Griekse letter
3.  Voorneme om iets aan te vang
4.  Klisma
5.  Iets van ’n boom, ’n rivier of ’n winkel
6.  Teenoor psiges
7.  Skeptici is dikwels geneig om opmerkings met sulke deeltjies
 sout te neem
9.  Wie dit kry, kry die stuipe
12.  Reinaard die . . . is ’n karakter in ou fabels
16.  Numero . . . is ’n informele leenuitdrukking wat “nommer een” beteken
17.  Jou vermaak met iets; ook wat iets aan jou doen wanneer jy dit 
 snaaks vind
18.  Gevaarlike kanse
19.  ’n Stukkie hiervan op aarde is vir sekere mense ’n idilliese plek
20.  . . . is galgberou (uitdrukking)
21.  John Steenhuisen se party, kortweg
22.  Rekening van (afk.)
23.  Voornaam van Capone, berugte ou Amerikaanse bendeleier
24.  Suigeling of kleuter sonder ouers
27.  Eiland (afk.)
29.  Ou wisselvorm van asemteug
31.  Geld wat glo blou is as dit niks werd is nie
33.  Ophou om die kous heel te maak?
36.  Dit moet waai om te kan bestaan
38.  Getal dwergies in bekende sprokie
41.  Bogenoemde getal gedeel deur sewe!
42.  Digitale veelsydige disket (afk.)
43. Bekrompe



Juniorblokraai
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.

Pretblad3 uit 6 15 November 2020



Vrasvra

Woordslim met die WAT

Moeilik
Sudoku

Maklik

Pretblad4 uit 6 15 November 2020

1.  Op watter hemelliggaam word Mons Huygens as die hoogste berg beskou, alhoewel dit nie die hoogste punt is nie? 
 (a) Die Maan; (b) Mercurius; (c) Venus; (d) Mars.
2.  Waarna verwys die volgende name: Perl, Ruby, JADE, Mesa, Opal en Magma? 
 (a) Kunsmatige tale; (b) Gevegskunste; (c) Programmeertale; (d) Sintetiese edelstene.
3.  In die Suid-Afrikaanse Leër word ’n ster op die rangtekens van o�siere gebruik. Hoeveel punte het so ’n ster? 
 (a) Drie; (b) Ses; (c) Nege; (d) Twaalf.
4.  Wat is die naam van die Middellandse See se naasgrootste eiland, wat omtrent so groot soos Djiboeti of Macedonië is? 
 (a) Kreta; (b) Sardinië; (c) Malta; (d) Korsika.
5.  Soek vir elke sanger die regte oorspronklike naam en van. 
 (1) Calvin Harris; (2) Bruno Mars; (3) Avicii; (4) Jay Z. 
 (a) Adam Richard Wiles; (b) Tim Bergling; (c) Shawn Corey Carter; (d) Peter Gene Hernandez.
6.  Watter stad in die Karibiese Eilande is in 1692 gestig en is die grootste Engelssprekende stad suid van die VSA? 
 (a) Roseau, Dominika; (b) Kingston, Jamaika; (c) Nassau, Bahamas; (d) Bridgetown, Barbados.
7.  In watter land in die Britse Eilande bestaan meer as 400 woorde vir sneeu? 
 (a) Wallis; (b) Skotland; (c) Engeland; (d) Republiek Ierland.
8.  Wat was oorspronklik veronderstel om in die sakkie binne-in ’n jeanbroek se groot voorste sak gesit te word? 
 (a) Geldnote; (b) Munte; (c) Pille; (d) Sakhorlosies.
9.  Josephine Esther Mentzer was in 1998 die enigste vrou op die tydskrif Time se lys van sakegenieë van die 20ste eeu. 
 Onder watter van het sy beroemd geword?
 (a) Chanel; (b) Quant; (c) Arden; (d) Lauder.
10.  Wat is die naam van die see wat tussen Denemarke, Estland, Finland, Letland, Litaue, Swede, Duitsland en Pole lê? 
 (a) Geelsee; (b) Oossee; (c) Noordsee; (d) Witsee.

Wat beteken die woord

orasie? 
(a) lawaai     (b) goeie spreker     (c) groot geleentheid



Jongspan
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WOORDSOEK
Soek die name van die seediere. 
Wenk: Die woorde kan van links na regs, bo na onder of onder na bo geskryf wees.

KRAP
KREEF
DOLFYN
WALVIS
SEEKAT
JELLIEVIS

ROB
PALING
SEESLAK
VIS
SEESTER
HAAI 

J G B P R H A A I

E K R A P C T Z Q

L W A L V I S K G

L N V I S F M A D

I Y C N E O B L O

E R D G E J U S L

V O S H K R E E F

I B X F A O W E Y

S E E S T E R S N
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Blokmakierie 
Versteekte sin: Ou Peet lyk al hoe meer na sy hond as wat goed is vir die hond. 
Dwars: 1. Koue, 3. Opeet, 6. Slyk, 8. Top, 10. Navo, 11. Invalshoek, 13. Meer, 14. E.el, 15. Sultanarosyne, 19. Honduras, 24. Watt, 25. Rye, 
26. Aasvlieë, 28. Kis, 29. Ai, 30. Goedere, 32. Polisse, 34. LUR, 35. Etes, 37. Io, 39. Om, 40. Virtuele, 42. Diepte, 44. Honderdogige. 
Af: 1. Kriewelrige, 2. Eta, 3. Opset, 4. Enema, 5. Tak, 6. Somas, 7. Korreltjies, 9. Olel, 12. Vos, 16. Uno, 17. Amuseer, 18. Risiko’s, 19. Hemel, 
20. Naberou, 21. DA, 22. R.v., 23. Al, 24. Wesie, 27. Eil., 29. Asemtog, 31. Duit, 33. Stop, 36. Wind, 38. Sewe, 41. Een, 42. DVD, 43. Eng.

(a) lawaai
Die woord orasie verwys na ’n lawaai, drukte of ophef. Die woord kan 
teruggevoer word na die Latynse werkwoord orare, wat “praat” of “bid” 
beteken.

1. (a) Die Maan se hoogste bergpiek, Mons Huygens (4 700 meter), 
is na die Nederlandse sterrekundige, wiskundige en uitvinder 
Christiaan Huygens genoem. Dit is nie die Maan se hoogste punt nie. 
’n Wenteltuig wat die Maan in 2010 moes verken, het die “Maan-
piek” (10 786 m) aan die agterkant van die Maan ontdek. Dit is 
heelwat hoër as Everest, die Aarde se hoogste bergpiek (8 848 m), 
maar dit loop met só ’n geleidelike helling boontoe – omtrent 3 
grade – dat dit eerder ’n hoë plato is.
2. (c) Programmeertale. Rekenaarwetenskaplikes het van die 
1950’s af duisende programmeertale geskep. Die oudste een wat 
nog gebruik word, is Fortran (vir Formula Translation), wat John 
Backus in 1957 vir ingewikkelde statistiese, wiskundige en 
wetenskaplike werk geskep het. Ander tale uit dié tyd is Algol 
(Algorithmic Language) en COBOL (Common Business Oriented 
Language). Paul Allen en Bill Gates het BASIC (1964) vir gebruik 
deur Microsoft aangepas. Apple-ontwikkelaars het Pascal (1970) 
gebruik.
3. (c) Nege. Al die rangkentekens van o£siere in die Suid-Afri-
kaanse Leër sluit ’n ster of meer in. Dit begin by onderluitenant (een 
ster), gevolg deur luitenant (twee sterre) en kaptein (drie sterre). 
’n Majoor se kenteken bestaan uit ’n deel van die landswapen, wat 
ook gebruik word vir ’n luitenant-kolonel (saam met ’n ster) en ’n 
kolonel (saam met twee sterre). Die vier hoogste range se kentek-
ens sluit die landswapen en ’n gekruisde swaard en staf in, saam 
met ’n ster of meer: brigadier-generaal (saam met een ster), 
generaalmajoor (twee sterre), luitenant-generaal (drie sterre) en 
generaal (vier sterre).
4. (b) Sardinië, ’n eiland naby die kus van Italië, net suid van 
Korsika, is die grootste eiland in die Middellandse See. Sardinië is 
omtrent 267 km lank en 120 km breed en is van 1861 ’n deel van 
Italië. Sy naam is ook gebruik vir die sardien, ’n klein vis wat in groot 
skole om die eiland voorkom.
5. (1a) Calvin Harris – Adam Richard Wiles; (2d) Bruno Mars – Peter 
Gene Hernandez; (3b) Avicii – Tim Bergling; (4c) Jay Z – Shawn 
Corey Carter. 
6. (b) Kingston, Jamaika se hoofstad en grootste stad, het die 
wêreld se sewende grootste natuurlike hawe en is ook bekend vir 
musiek- en kunstefeeste wat deur die jaar gehou word.
7. (b) Skotland se inwoners ken tot 421 woorde vir “sneeu”, volgens 
die Historical Thesaurus of Scots. Dit is woorde soos feefle (warrel), 
flindrikin (’n ligte sneeuval), snaw-pouther (fyn waaiende sneeu), 
spitters (klein druppels reën of sneeuvlokkies wat deur die wind 
aangedryf word), unbrak (wanneer die sneeu begin smelt) en 
sneesl (wanneer dit begin reën of sneeu).
8. (d) Sakhorlosies. Die oorspronklike jeans het vier sakke gehad: 
twee voorste sakke, ’n agtersak en ’n sakkie binne in ’n voorste sak, 
wat as ’n bêreplek vir ’n sakhorlosie bedoel was.
9. (d) Lauder was die van waarmee Josephine Esther Mentzer 
(1906-2004) bekend geword het. Sy en haar man, Joseph Lauder, 
het in 1946 in die stad New York skoonheidsprodukte begin 
verkoop. In 1948 het die eerste winkel, Saks Fifth Avenue in 
Manhattan, Estée Lauder-produkte begin verkoop. Die reeks is 15 
jaar in die VSA verkoop voordat dit wêreldwyd bekend geword het.
In 1998 was Estée Lauder die enigste vrou op die tydskrif Time se lys 
van die 20ste eeu se 20 invloedrykste sakegenieë.
10. (b) Die Oos- of Baltiese See is ’n deel van die Atlantiese Oseaan 
tussen die Skandinawiese Skiereiland en die noorde van Europa. Dit 
is meer as 1 600 km lank, omtrent 193 km breed en gemiddeld 55 m 
diep, met ’n oppervlakte van ongeveer 350 000 km2 en ’n kuslyn 
van 8 000 km.

Blokraai [444 18 Oktober]


