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Supersudoku
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 elke 
4x4-kassie die syfers 1 tot 9 en die letters A tot G 
bevat. ’n Syfer of letter mag nie herhaal of uitgelaat 
word nie.

Soek die woorde

Pretblad1 uit 8 19 September 2020

Jy moet dié woorde opspoor:
kaas; kafees; kamers; kanale; kans; kant; kastrol; 
katedrale; keer; kers; ketels; keurig; kiekies; kilo’s; 
kiste; klaar; klep; klerke; klink; klits; kode; koei; 
koek; koel; kool; koor; korf; korrespondent; 
korting; koster; kouse; kraak; kriminaliteit; kroon; 
krul; kryt; Kuba; kuikens; kuns; kwaai; kwets.

In die blok is 41 woorde verskuil. 
Hulle kan horisontaal, vertikaal, diagonaal en in 
enige rigting van bo na onder of omgekeerd 
loop. Kyk of jy almal kan opspoor.



Letterspel
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. 

Pretblad2 uit 8 19 September 2020
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Crossword

Pretblad3 uit 8 19 September 2020

Across
3.  Overalls material
9.  Put before
10.  Cloud formation
11.  Donated
12.  Entertains
15.  Singer
18.  Record
21.  Tear
22.  Payment for property use
23.  Lowered in price
25.  Nullified
27.  Shares
29.  Peruvian capital

31.  Vast age
32.  Reflect
35.  Self-righteous persons
37.  Made level
38.  Weird
40.  Fine worsted yarn
41.  Country
42.  Outer coverings

Down
1.  Weapon
2.  Flood
3.  Thought over
4.  Have being
5.  Frozen surface
6.  Vast sum
7.  Pacific
8.  Consumer
13.  More mirthful
14.  Transgressing
16.  Learned
17.  Perform surgery
19.  E�ace

20.  Soak
24.  Sets free
26.  Precious stone
28.  Singers
30.  Cattle trough
33.  Condescend
34.  Borders
35.  Agreement
36.  Observes
39.  Large deer
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Kriptiese blokraai

Pretblad4 uit 8 19 September 2020

Dwars
1. Dok het ’n vae idee van waarmee om skottelgoed te was (6)

4.  ’n Agie wat hewige lyding van buite ondervind! (6)

8.  Meng die troewe en jy sit met ’n regering (10)

10.  En hierdie mense is weer meer as net ene (4)

11.  Woud toegerus met materiaal vir skoonmaakapparaat! (8)

13.  Blomme wat deur ma op die kop gedra word? (13)

16.  ’n Harde geraas is nie ’n kenmerk van skape nie (8)

18.  ’n Neet in die teenoorgestelde rigting (4)

19.  Amper ’n lemoentjie, maar eintlik ’n klein spanspek (10)

21.  Gewoonlik saam met nukke wat binne ril (6)

22.  Ou grote, uitblinker en staatmaker (6)

1. Die ode oor die ou met
die helse straf is vreemd
(9)
2. Dit is nog ’n rede hoekom
hy nie van sonde vrygemaak
is nie (7)
3. Ake, sowel as die klein
seilvaartuie het platbome
(3)
5. Die koning se keurbende
lyfwagte het almal grade
(5)
6. Stof in buise kan so’n
geproes veroorsaak (7)
7. Hy kom van ’n land aan
die Baltiese See (3)
9. Kyk hierop of jy die arke
te water sal moet laat! (9)
12. Die seun se spies het
hom ’n skorsing op die
hals gehaal (9)
14. Ouens van hoogstaande
karakter sonder lus vir
werk? (7)
15. Kunsmatige liggaamsdeel
met sproete! (7)
17. Misdaad pleeg met die
handvatsel (5)
19. Lekkerste om dit laaste
te doen (3)
20. Vrome met baie geduld
uit die Ou Testament
(3)

Af
1.  Die ode oor die ou met die helse straf is vreemd (9)

2.  Dit is nog ’n rede hoekom hy nie van sonde vrygemaak is nie (7)

3.  Ake, sowel as die klein seilvaartuie het platbome (3)

5.  Die koning se keurbende lyfwagte het almal grade (5)

6.  Stof in buise kan so’n geproes veroorsaak (7)

7.  Hy kom van ’n land aan die Baltiese See (3)

9.  Kyk hierop of jy die arke te water sal moet laat! (9)

12.  Die seun se spies het hom ’n skorsing op die hals gehaal (9)

14.  Ouens van hoogstaande karakter sonder lus vir werk? (7)

15.  Kunsmatige liggaamsdeel met sproete! (7)

17.  Misdaad pleeg met die handvatsel (5)

19.  Lekkerste om dit laaste te doen (3)

20.  Vrome met baie geduld uit die Ou Testament (3)

36
Daar is een prys van R200 vir Kriptiese blokraai 36. Stuur jou inskrywing (met jou voorletters en van, adres en selfoonnommer) na 
Blokraaie@media24.com. Skryf “Kriptiese blokraai 36” in die  onderwerpveld. ’n Selfoonnommer móét verskaf word, en inskrywings 
moet ons binne twee weke bereik.



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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Jongspan

Pretblad6 uit 8 19 September 2020

RUIMTELIKE ORIËNTASIE
Trek die vorm in die eerste kolom na in die tweede kolom.



Fotoblokraai

Pretblad7 uit 8 19 September 2020

36

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 36”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:  ............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................



Oplossings

Pretblad8 uit 8 19 September 2020

Crossword  [514 18 September]
Across: 3. Cabal; 8. Talcum; 9. Tallow; 11. Become; 12. Craven; 15. Meteor; 18. Kites; 19. Sin; 20. Restrict; 23. Mica; 25. Eve; 26. Iris; 
27. Adulates; 29. Din; 30. Bevel; 33. Lotion; 36. Parade; 37. Crisis; 38. Urgent; 39. Nicest; 40. Seeks.
Down: 1. Stick; 2. Bleat; 3. Cubes; 4. Amen; 5. Atomises; 6. Lament; 7. Polo; 10. Let; 13. Rigid; 14. Venal; 16. Emir; 17. Rats; 19. Seven; 
20. Retinite; 21. River; 22. Cited; 23. Mall; 24. Cult; 28. Adorns; 30. Basis; 31. Valet; 32. Lento; 34. Ogre; 35. Ice; 36. Pink.

Letterspel  [35 12 September]
A-14; B-2; D-18; E-9; F-7; G-12; H-16; I-4; J-21; K-13; L-20; M-17; N-11; O-6; P-19; R-8; S-1; T-15; U-22; V-3; W-5; Y-10.

Kriptiese blokraai  [33 29 Augustus]
Dwars: 1. Ampstaf; 5. Soort; 8. Piets; 9. Maniere; 10. Kremeer; 11. Tonga; 12. Kasarm; 14. Kranke; 16. Somme; 18. Kalkoen; 21. Aanhaal; 22. 
Skadu; 23. Skald; 24. Tolstoi
Af: 1. Afpik; 2. Piekels; 3. Tasse; 4. Femur; 5. Senator; 6. Odeon; 7. Toename; 12. Kaspaas; 13. Roeland; 15. Neonaat; 17. Manta; 18. Kalot; 19. 
Lisol; 20. Nguni.

Sudoku  [225 18 September]

Fotoblokraai  [33  29 Augustus]

Supersudoku  [12 September]

Soek die woorde  [12 September]
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Blokraai

Naam.........................................................................  Tel......................................  Faks of e-pos.............................................................
Stuur jou inskrywing na pretblad.weekliks@rapport.co.za

439
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is ’n woord vir mense wat saamwerk met die vyand wat hul land beset. (Let wel: Afrikaans, soos 
Engels, Nederlands, Duits, Deens, ens., kry die woord uit Frans, oorspronklik uit Latyn; dit is geen anglisisme nie!) SMS die woord BLOK 
gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 19 September om 12:00, en elke SMS kos R1,50. Gratis SMS’e geld nie, en foutiewe 
SMS’e word verreken. Die wenner word op 6 September  aangekondig.

13 September 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).

2 uit 6 13 September 2020

Dwars
1.  Stille water, . . . grond
7.  Lakune; ook groot gemis weens die afwesigheid van iemand of iets
8.  Baie harde straatklip
9.  Jy gee iemand ’n vuile wanneer jy jou oë beskuldigend op hom rig
11.  Wie dit spreekwoordelik in ’n mandjie dra, probeer die onmoontlike vermag
12.  Ongewyd of wêrelds
14.  Sidder
15.  Afrikaanse Handelsinstituut (afk.)
16.  Verskillende vlakke van iets, byvoorbeeld ’n troukoek
19.  Hulle rym met bogenoemde – en die troukoek kan wel  uiteindelik in hulle beland!
20.  Sout van salisielsuur
22.  Stad wat beroemd is om sy Skewe Toring
24.  Dele van ’n heelgetal in die wiskunde
28.  Sinus (meetkunde, afk.)
29.  Onbenullig of gering
30.  Ontsettend, skreiend of verskriklik
31.  Bakker se mengsel van meel en ’n vloeistof
32.  Vir die ou Egiptenare een van die dele van die siel
 (die deel wat die liggaam sou verlaat wanneer die dood intree)
33.  Boulevard (afk.)
34.  Wat mikroskope doen om ons die onsigbare te laat sien
36.  In Genesis, iets van die eerste man wat God omgebou het tot ’n vrou
39.  In die wiskunde is dit nagenoeg 3,14
40.  Verenig, soos die vier Britse kolonies in 1910 in Suid-Afrika
42.  Afbeeldings of illustrasies in boeke
43.  Term van Freud
44.  Ekstra, los afdelings wat by koerante gevoeg word

Af
1.  Menigmaal
2.  Dekweefsel van die liggaam se buite-oppervlak
3.  Gooi dit in die bos om dalk ’n beroering te veroorsaak
4.  Kerkhervormer
5.  Strepies lig wat van ’n ligbron af skyn
6.  Ongebonde
8.  Oorlogsgereedskap
9.  As dit oer is, verwys dit volgens wetenskaplikes na ’n
 kosmiese ontplo�ng “in die begin”
10.  Klimatologie
13.  . . . lux (laat daar lig wees)
17.  Adorasie
18.  Ek kom in . . . beskeidenheid na jou met hierdie versoek
21.  Apparate vir die projeksie van plat, ondeurskynende voorwerpe
23.  Daad van te laat binnegaan
25.  Hert, letterlik binne-in die kareeboom!
26.  Ou narkosemiddel met ’n aptyt?
27.  Kilogreep (afk.)
28.  David Kramer sing van die dorpe in Montagu . . . wêreld
30.  Stad van Shakespeare se Romeo en Juliet
33.  Strukture oor riviere
35.  ’n Ligte hou gee
37.  Woorddeel wat lewe beteken
38.  Gebiedend of geboul (afk.)
41.  Kry jou . . . (maak dat jy wegkom)



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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Wat beteken 

1. Rangskik die volgende stede in die volgorde van die verste suid tot die verste noord. (a) Tokio, Japan; (b) Rome, Italië; (c) Ankara, Turkye; (d) 
Athene, Griekeland.
2. Hoeveel oë het die volgende diere? (a) Bye; (b) Spinnekoppe; (c) Naaldekokers; (d) Mantisse (bidsprinkane).
3. Watter klein eilandstaat in Asië het vier amptelike tale uit vier taalfamilies? (a) Singapoer; (b) Sri Lanka; (c) Oos-Timor; (d) Taiwan.
4. Watter klein eilandstaat in die Stille Oseaan was in die 1970’s en 1980’s een van die lande met die hoogste gemiddelde inkomste per persoon?
(a) Fidji; (b) Tonga; (c) Nauru; (d) Samoa.
5. Watter eenheid van massa bestaan uit 100 punte van 2 milligram elk? (a) Ons; (b) Pond; (c) Voet; (d) Karaat.
6. Watter land het die langste grens met ’n gebied wat onder Frankryk se beheer is? (a) Duitsland; (b) Brasilië; (c) Kanada; (d) Rusland.
7. Watter Afrikaland se staatshoof was in sy jonger dae ’n beroemde sokkerspeler wat die gesogte Ballon d’Or gewen het? (a) Liberië; (b) Nigerië; 
(c) Marokko; (d) Egipte.
8. Hoeveel stelle tande is in olifante se leeftyd in hul bek? (a) Drie; (b) Vier; (c) Vyf; (d) Ses.
9. Wat is die gemiddelde dikte, in millimeter, van die osoonlaag oor die Aarde se oppervlakte?
(a) 3 mm; (b) 13 mm; (c) 23 mm; (d) 33 mm.
10. In watter land word die meeste ontsoute water ter wêreld geproduseer? (a) Algerië; (b) Saoedi-Arabië; (c) Libië; (d) Egipte.

(a) soort lemur   (b) uitgang
(c) moeilike stryd

Wat beteken die woord sifaka?



Jongspan

5 uit 6 13 September 2020

RUIMTELIKE BEWUSTHEID
Kyk mooi na die blok hier onder. 
Antwoord deur die regte vorm langs die vraag te teken.

Watter vorm is regs 
van die ovaal?

Watter vorm is links 
van die hart?

Watter vorm is onder 
die ster?

Watter vorm is bo 
die kruis?

Watter vorm is regs 
van die hart?

Watter vorm is links 
van die driehoek?

Watter vorm is onder 
die diamant?

Watter vorm is tussen 
die reghoek en die 
vierkant?
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Blokmakierie 

(a) soort lemur

Blokraai [435   16 Augustus]

Die woord sifaka verwys na enigeen van ’n paar lemurs wat op 
Madagaskar voorkom en tussen 40 en 55 cm lank word. (WAT)

1. (a) Tokio, Japan (ongeveer 35 grade Noord) is die verste suid van
die vier stede. Dit word gevolg deur (d) Athene, Griekeland (38 grade
Noord), (c) Ankara, Turkye (40 grade Noord) en (b) Rome, Italië
(42 grade Noord).
2. (a) Bye het vyf oë: twee groot saamgestelde oë met duisende
lense en drie eenvoudige oë wat lig waarneem. (b) Spinnekoppe het
agt oë. Twee grotes op die voorkant van die kop gee ’n duidelike
beeld in kleur en help met afstandskatting, terwyl ses oë aan die
kant van die kop beweging kan waarneem. (c) Naaldekokers het vyf
oë: twee groot saamgesteldes met tot 30 000 lense en drie kleiner
enkelvoudige ligsensitiewe oë. (d) Mantisse (bidsprinkane) het vyf
oë: twee grotes aan die kant van die kop en drie kleineres wat in ’n
driehoek gerangskik is op die voorkop.
3. (a) Singapoer se nasionale taal is Maleis, wat saam met Engels,
Mandaryns (Chinees) en Tamil die amptelike tale is. Maleis behoort
tot die Austronesiese taalfamilie, wat deur mense in Suidoos-Asië
algemeen gebruik word. Tamil kom van die Dravidiese taalgroep, 
wat in Sri Lanka, Pakistan en die suide van Indië algemeen is. 
Singapoer se Standaardmandaryns is ’n vorm van Mandaryns, ’n taal 
van die Chinees-Tibettaanse taalfamilie wat hoofsaaklik in China en 
die omliggende lande gepraat word. Engels is ’n Wes-Germaanse 
taal van die Indo-Europese taalfamilie.
4. (c) Nauru was in die 1970’s en die vroeë 1980’s een van die lande
met die hoogste gemiddelde inkomste per inwoner, hoofsaaklik
danksy fosfate wat ontstaan het uit die ghwano van die seevoëls
wat al eeue lank op die eilande voorkom. Dié fosfaatbronne is 
uitgeput, en Nauru is nou een van die wêreld se armste lande. Dit het
nie ’n amptelike hoofstad nie, maar die parlement is in Yaren.
5. (d) Karaat is ’n eenheid waarmee edelstene en pêrels se massa
bepaal word. Een karaat is gelyk aan 200 milligram. Op die Vierde
Algemene Konferensie oor Gewigte en Mate is dié eenheid in 1907
erken. Die karaat wat goud se suiwerheid uitdruk, verwys na ’n 
gedeelte gelyk aan 1/24 van ’n geheel. ’n Voorwerp met 16 dele goud
en 8 dele van ’n allooi is 16 karaat goud. Suiwer goud is 24 karaat.
6. (b) Die Brasiliaanse deelstaat Amapá se grens met Frans-Guiana
(’n oorsese gebied van Frankryk) is 730 km lank. Frankryk se ander
lang grense is met Spanje (646 km), België (556 km), Switserland
(525 km), Italië (476 km) en Duitsland (418 km).
7. (a) Liberië se president, George Weah, is die eerste en tot dusver
enigste Afrika-sokkerspeler wat die Ballon d’Or én Fifa se Wêreld-
speler van die Jaar-toekenning gekry het (in 1995). Hy het vroeg in
2018 Liberië se 25ste president geword.
8. (d) Ses stelle. ’n Olifant het twee lang ivoortande langs die bek
en vier tande in die bek. Elk van die vier tande is ongeveer so groot
soos ’n baksteen. Wanneer een tand afgeslyt het, vervang ’n ander
een dit. ’n Olifant het altesaam ses sulke stelle tande (24 tande).
9. (a) 3 mm is die gemiddelde dikte van die osoonlaag oor die Aarde
se oppervlakte. Die osoonkonsentrasie in die Aarde se atmosfeer
word in Dobson-eenhede gemeet. Een Dobson-eenheid is die aantal
osoonmolekules wat nodig is om ’n laag suiwer osoon van 0,01 
millimeter dik te skep by ’n temperatuur van 0 grade Celsius en ’n 
druk van 1 atmosfeer. Oor die Aarde se oppervlakte is die osoonlaag 
se gemiddelde dikte ongeveer 300 Dobson-eenhede, wat gelyk is 
aan ’n laag van 3 millimeter dik.
10. (b) Saoedi-Arabië se 27 ontsoutingsaanlegte, wat meer as 3 
miljoen kubieke meter water per dag kan produseer, voorsien 
ongeveer die helfte van hierdie land se drinkwater.

Versteekte sin: Die leemte wat Faan sal laat, is nie vreeslik groot nie.
Dwars: 1. Diepe, 7. Leemte, 8. Kei, 9. Kyk, 11. Water, 12. Profaan, 14. Ril, 15. AHI, 16. Lae, 19. Mae, 20. Salisilaat, 22. Pisa, 24. Breuke, 28. Sin, 29. Nietig, 30. Vreeslik, 31. Deeg, 32. Ka, 33. Bd., 34. Vergroot, 36. 
Rib, 39. Pi, 40. Unieer, 42. Prente, 43. Ego, 44. Bylaes. 
Af: 1. Dikwels, 2. Epiteel, 3. Klip, 4. Reformator, 5. Strale, 6. Vry, 8. Krygstuig, 9. Knal, 10. Klimaatkunde, 13. Fiat, 17. Aanbidding, 18. Alle, 21. Episkope, 23. Inlating, 25. Ree, 26. Eter, 27. Kg, 28. Se, 30. Verona, 33. 
Brûe, 35. Raps, 37. Bio-, 38. Geb., 41. Ry.
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