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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 6

444
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die woord vir ’n perd met ’n sekere kleur. SMS die woord BLOK gevolg deur jou antwoord na 
34581. Die lyn sluit op 24 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 25 Oktober aangekondig.

18 Oktober 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).
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Dwars
1.  Suur stof in die slaaisous (maar dit is nie suurstof nie!)
3.  Laat dit só wees (of anders dan)
6.  Iemand wat skynbaar hierin verdwyn het, is spoorloos
9.  Merke in die sand wat toon dat iets of iemand daar was
11.  Gas wat ons die meeste inasem
15.  Het dié sleutels voete gekry om baie deure te kan oopsluit?
16.  Uno in Afrikaans
17.  Oewer
18.  Met vakopleiding
21.  Vir jou gevat en weggedra
24. Gebied aan die stertkant van die bewarea!
25.  Nanosekonde (afk.)
26.  Wat geen verbintenis het, niks met mekaar uit te waai het nie
30.  Siekte soos die Swart Dood
31.  Skaap wat glansende hare het
32.  Betyds
33.  Sterkte en krag
35.  Nat agter die ore
39.  . . .-wood is oos van die Uniegebou, maar is ook van Hollywood!
40.  Kalm en besadig
43.  Internet, kortweg
46.  Reise na besienswaardighede
47.  Gewasse vir mense wat boom soek

Af
1.  Swaarhout-bome waarmee gelooi word, al groei daar kwansuis 
 Zoeloe-spiese aan hulle!
2.  Dis onder jou kop of tussen die berge
4.  Sappige soort gras, as veevoer gekweek
5.  Dun plat korsies bevrore water op voorwerpe
6.  Pluisie, soos op klerestof of ’n tapyt
7.  Ou Griekse vredesgodin in Centurion?
8.  Alvorens
10.  Jy vind hulle in Warskou en aan ’n magneet
12.  Iets vir die pad – maar dit is net ’n tree (anagram)
13.  Ingestuurde dinge
14.  Vorstelike gestoelte in die badkamer!
19.  Geld in . . .(kontant wat beskikbaar is)
20. Toormiddel – dit kan glo werk soos Cupido se pyltjie
22.  . . .Orleans is die digs bevolkte stad in die Amerikaanse deelstaat Louisiana
23.  Sober en binne perke
27.  Bladsy aan die linkerkant van ’n boek (uit Latyn, teenoor recto = 
 regterbladsy)
28.  Langste bergreeks op land (loop deur sewe lande in Suid-Amerika)
29.  Aksepteer (afk.)
34.  Vee voortdryf en sleg droogmaak
35.  Pryslied in die broodeter!
36.  Versoek
37.  Breedte
38.  Moenie hiermee hardloop nie, waarsku Ma
41.  In Neander- . . ., Duitsland, sou ’n antieke soort mens gelewe het
42.  As die lig só is, brand dit
43.  Broeiplek 
44.  By een begin en syfers dan in volgorde noem
45. Getande raamwerk op die ploegland



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.
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Vrasvra

Woordslim met die WAT

Moeilik
Sudoku

Maklik
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1.  Op watter vasteland is die mistieke plek wat Shangri-La genoem word? (a) Europa;
 (b) Afrika; (c) Asië; (d) Noord-Amerika.
2.  In watter Italiaanse stad speel William Shakespeare se drama oor Romeo en Juliet af? 
 (a) Florence; (b) Verona; (c) Milaan; (d) Venesië.
3.  Hoe lank het die Maan se lig nodig om die Aarde te bereik? 
 (a) 1.3 sekonde; (b) 5.3 sekondes; (c) 25.3 sekondes; (d) 55.3 sekondes.
4.  Op watter twee planete is die “sonsopkoms” in die weste? 
 (a) Mercurius; (b) Venus; (c) Jupiter; (d) Uranus.
5.  Met watter snelheid beweeg ’n kraak in glas wat breek? 
 (a) 2 400 km/h; (b) 3 400 km/h; (c) 4 400 km/h; (d) 5 400 km/h.
6.  Hoeveel van die 13 horisontale strepe op die Amerikaanse vlag loop oor die hele breedte van die vlag? 
 (a) 3; (b) 6; (c) 9; (d) 12.
7.  Na watter dier verwys die naam van die eilandstaat Singapoer, wat ook die hoofstad se naam is? 
 (a) Leeu; (b) Tier; (c) Uil; (d) Olifant.
8.  Wat beteken die naam van die casinospeletjie roulette? 
 (a) Rond; (b) Dobbel; (c) Klein wiel; (d) Groen-rooi.
9.  Watter kunsmatige edelsteen het ’n span in Japan in 2010 met hoëdrukmasjiene ontwikkel?
 (a) Robyn; (b) Diamant; (c) Smarag; (d) Tanzaniet.
10.  Watter leesteken word sedert antieke tye in Grieks aan die einde van ’n vraag geplaas?
 (a) Kommapunt; (b) Komma; (c) Uitroepteken; (d) Vraagteken.

Wat beteken die woord

swami? 
(a) geestelike     (b) positiewe lewensbeskouing     (c) gulsige persoon



Jongspan
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KOMBINASIES
Voltooi die kombinasies van 14.

6 + ___= 14 12 +___= 14 1 +___= 14

15 -___= 14 3 +___= 14 19 -___= 14

2 +___= 14 17 -___= 14 8 +___ = 14

20 -___= 14 10 +___= 14 13 +___= 14

9 +___= 14 21 -___= 14 12 +___= 14

18 -___= 14 4 +___= 14 16 -___= 14

5 +___= 14 14 -___ = 14 11 +___= 14

22 -___= 14 7 +___= 14 0 +___= 14



Oplossings

Sudoku 

Woordslim

Vasvra

MoeilikMaklik

Juniorblokraai  

Pretblad6 uit 6 18 Oktober 2020

Blokmakierie 
Versteekte sin: Sy het nie tik op skool geneem nie, want in haar tyd was daar net dagga. 
Dwars: 1. Asyn, 3. Hetsy, 6. Niet, 9. Spore, 11. Stikstof, 15. Lopers, 16. Een, 17. Wal, 18. Geskoold, 21. Geneem, 24. Area, 25. Ns, 26. Nieverwant, 
30. Pes, 31. Blinkhaar, 32. Tydig, 33. Mag, 35. Onvolwasse, 39. East-, 40. Bedaard, 43. Net, 46. Toere, 47. Daggaplante. 
Af: 1. Assegaaibome, 2. Nek, 4. Tef, 5. Yslagies, 6. Nop, 7. Irene, 8. Eer, 10. Pole, 12. Teer, 13. Insendings, 14. Troon, 19. Kas, 20. Doepa, 22. New, 
23. Matig, 27. Verso, 28. Andes, 29. Aks., 34. Aanja, 35. Ode, 36. Vra,  37. Wydte, 38. Skêr, 41. Dal, 42. Aan, 43. Nes, 44. Tel, 45. Eg.

(a) geestelike
Die woord swami kan na ’n Indiese woord teruggevoer word en verwys na 
’n geestelike of meester wat ’n lerende of leidende amp beklee in die 
Hindoeïsme, Brahmanisme of soortegelyke gelowe. (WAT)

1. (c) Asië is die vasteland waar Shangri-La voorkom, volgens die 
Britse skrywer James Hilton se roman Lost Horizon van 1933. Hilton 
beskryf dit as ’n mistieke, verborge vallei aan die westelike punt 
van die Koenloenberge. Shangri-La word beskou as enige wonder-
like aardse paradys, ’n plek waar almal gelukkig kan wees, omdat 
dit afgesonder van die wêreld is. Chinese digters en skrywers 
beskryf al eeue lank soortgelyke plekke.
2. (b) Verona is ’n stad in die noorde van Italië, aan die voet van die 
Lessiniberge, 105 km van Venesië, op die kruising van hoofroetes 
tussen Italië en Noord-Europa. William Shakespeare se drama oor 
Romeo en Juliet is gebaseer op die Italiaanse skrywer Luigi da Porta 
se werk wat in Verona afspeel. “Juliet se balkon”, ’n toeriste-at-
traksie in Verona, is in 1936 opgerig.
3. (a) 1.3 sekonde is die tyd wat lig van die Maan benodig om die 
384 400 km tot by die Aarde af te lê. (Lig beweeg teen 299,792 km 
per sekonde.)
4. (b) Venus en (d) Uranus is die planete wat in ’n teenoorgestelde 
rigting beweeg as die rigting van die Son se wentelbaan. Dit word 
“retrograde beweging” genoem, teenoor die ander planete se 
“prograde beweging”. Dit is hoekom dit lyk asof die Son op dié twee 
planete in die weste “opkom”.
5. (d) 5 400 km/h of naastenby 1 500 m/s is die snelheid waarmee 
’n kraak beweeg in glas wat breek. Dié snelheid is waargeneem deur 
twee groepe wat stadigespoed-video’s gemaak het van glas wat 
breek. 
6. (b) 6 strepe (3 rooies en 3 wittes) loop heeltemal oor die breedte 
van die vlag. Die ander sewe strepe (4 rooies en 3 wittes) in die 
boonste helfte van die vlag is korter. Hulle loop van die vlag se 
regterkant tot teen die donkerblou reghoek met 50 wit sterre wat 
die 50 deelstate voorstel.
7. (a) Leeu. Die naam Singapoer kom van die Sanskrit-begrip 
Simhapuram, wat “Leeustad” beteken, van simhah (leeu) en 
puram (stad), wat na ’n fort of vesting kan verwys. In Singapoer is 
geen leeus nie.
8. (c) Klein wiel. Die roulette-wiel se geskiedenis begin in die 18de 
eeu in Frankryk, toe die wiskundige Blaise Pascal in sy soeke na ’n 
ewigdurendebeweging-masjien ’n primitiewe roulette-wiel ontwerp 
het. Moderne roulette-wiele bevat die getalle 0 tot 36. In die reeks 
van 1 tot 10 en 19 tot 28 is die ongelyke getalle rooi en die gelyke 
getalle swart. In die reeks van 11 tot 18 en 29 tot 36 is die ongelyke 
getalle swart en die gelyke getalle rooi. (Die 0 is groen, soos die 
ekstra 00 in die VSA.)
9. (b) Diamant. ’n Navorsingspan van die Ehime-universiteit in die 
Japanse stad Matsoejama het in 2010 onder leiding van Tetsoeo 
Irifoene hoëdrukmasjiene gebruik om die wêreld se hardste 
kunsmatige diamant te maak. Dié diamant, wat Hime genoem 
word, het ’n deursnee van een sentimeter gehad. Sulke diamante is 
nuttig vir eksperimente oor die druk binne-in die Aarde. Dit kan ook 
kommersieel gebruik word vir industriële snywerk. In poeiervorm 
kan dit verskillende oppervlakke poleer.
10. (a) Kommapunt. Griekse tekste is eeue lank aanmekaargeskryf, 
sonder spasies tussen woorde en sonder leestekens. In die derde 
eeu v.C. het Aristophanes, ’n bibliotekaris van Alexandrië in Egipte, 
pouses in tekste aangedui deur kolletjies in die middel (·), onder (.) 
of bo (·) elke reël (bekend as comma, colon en periodos). In die 7de 
eeu het Isidore van Sevilla kort (.), medium- (·) en lang (·) pouses 
só aangedui. Teen die einde van die Renaissance het al die leestekens 
bestaan wat vandag gebruik word. In Grieks word steeds die 
kommapunt as vraagteken gebruik.
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