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Dwars
1.  Hondagtige roofdier (7)
5.  Sê hallo of totsiens (5)
8.  Ne�ens (5)
9.  Net daardie een (7)
10.  Prysbepaling (6)
11.  Vlugtige tekeninge (6)
12. Dwalende gedaante of siel (4)
13.  Liggaamlik geskik (4)
17.  Onnosel (6)
19.  Vraatsugtig (6)
22.  Deel van ’n televisiereeks (7)
23.  Trekdier (5)
24.  Koester (5)
25.  Voël wat veral by die kus bly (7)

Af
1.  Plesierigheid (5)
2.  Geel sangvoëltjie (7)
3.  Afstand doen (6)
4.  Nie gesond nie (4)
5.  Mense van Atene (6)
6.  Besigheid se totale verkope (5)
7.  Jong mense tussen 13 en 19 jaar oud (7)
12.  Present (7)
14.  Goggas (7)
15.  Gaan kuier vir iemand in die hospitaal (6)
16.  Kort, ligte slapie (6)
18.  Klein knaagdiertjies (5)
20.  Opgedam (5)
21.  Griekse oppergod (4)
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Accross
1.  Bible book before Exodus (7)
5.  Fragile (5)
8.  Church steeple (5)
9.  Occurring at the beginning (7)
10.  More than enough (6)
11.  Idi Amin ruled this country from 1971 till 1979 (6)
12.  Group of workers on a ship (4)
13.  Pale, greyish colour (4)
17.  React verbally (6)
19.  Bryan —, former Springbok winger (6)
22.  Only concerned with one’s own well-being (7)
23.  Not old (5)
24.  A form of protest in which demonstrators occupy a   
 place, refusing to leave until their demands are met  (3-2)
25.  Maybe or possibly (7)

Down
1.  To rise, especially from bed (3, 2)
2.  Insignificant place (7)
3.  Brand of lemonade (6)
4. What people on boats do (4)
5.  Outer edge (6)
6.  An extraterrestrial or a Martian (5)
7.  Gentle song to send a child to sleep (7)
12.  The structural framework of a motor car (7)
14.  Kitchen utensil used for turning fried eggs (7)
15.  An area or district (6)
16.  Ally McBeal, for one (6)
18.  Divide into parts (5)
20.  Black Scottish cattle (5)
21.  Retail store (4)



Breinknoop

Sudoku
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1.  Watter dorp in Limpopo word omring deur ’n reservaat wat vir die beskerming van kremetartbome verklaar is?
2. Wie was die eerste premier van die Unie van Suid-Afrika?
3. Watter lengtemaat word gebruik om die diepte van die see te bepaal?
4.  Hoekom is vroue verbied om die eerste antieke Olimpiese Spele by te woon?

106
Moeilikheidsgraad: Kafdraf
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.  Musina
2. Genl. Louis Botha
3. Vaam
4. Die manlike deelnemers was naak

Sudoku  [84 8 April]

4 Mei 2021

Crossword  [101 3 Mei]
Across: 1. basis; 4. custard; 8. zebra; 9. expense; 10. origami; 11. abyss; 12. anyway; 14. voyage; 18. tulip; 20. blister; 22. nirvana; 23. panic; 
24. abandon; 25. trade..
Down: 1. bazooka; 2. subsidy; 3. Shaka; 4. credit; 5. soprano; 6. annoy; 7. duets; 13. applaud; 15. antenna; 16. earache; 17. obtain; 
18. Tonga; 19. larva; 21. input.

Blokraai  [84 3 Mei]
Dwars: 7. metode; 8. toepas; 9. bewe; 10. spinasie; 11. planeet; 13. debat; 15. knoop; 17. uitveër; 20. blydskap; 21. smal, 23. Harare; 
24. toring.
Af: 1. hede; 2. modern; 3. versoek; 4. strik; 5. pedale; 6. marinade; 12. lanklaas; 14. diepste; 16. opdrag; 18. vasvra; 19. oktet; 22. aand.
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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 5

472
Twee kanse om R500 te wen
Versteek in die sirkels, afwaarts gespel, is die naam en familienaam van ’n geniale geleerde wat allerweë as een van die belangrikste 
natuurkundiges van alle tye beskou word. SMS die woord BLOK gevolg deur jou antwoord na 34581. Die lyn sluit op 8 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 23 Mei aangekondig.

2 Mei 2021



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 5 2 Mei 2021

Dwars
1.  Langsaam vloei deur iets wat deurdringbaar is
6.  Protestantse leraar, aanspreekvorm afgekort
8.  Femora is bene van die . . .
9.  Bossie wat jou sou genees met ’n walslied? (anagram)
12.  Windwyser wat ’n eier nie kan lê!
14.  Maand wat genoem is na die eerste Romeinse keiser, afgekort
15. .  . . lê die berge nog so blou
16.  Woorddeel by -grypend wat dit ontroerend maak
17.  Kategorieë
18.  Nul in Wimbledon – en dit is natuurlik soet en taai!
21.  Sosialemedia-platform wat deur Mark Zuckerberg e.a. gestig is
24.  Laboratorium (afk.)
26.  Wêreldtoerisme-organisasie (afk.)
27.  Handeling van iemand te brandmerk of sosiaal verdag te maak
29.  Ten laaste (afk.)
30.  Iemand uit nood bevry en veilig uitbring
31.  Antipode of opponent
34.  Ingeskrewe deelgenoot in ’n groep – en hy het dalk sy doring
35.  Skryf deur knoppies te druk
36.  Morpotte kla glo altyd met dié ding en ’n been
37.  Wie alte familiêr met iemand is, is darem net te . . . met die persoon
38.  Vrou in Tarzan se lewe
40.  Talryker word
43.  Teken gee om iets aan ander bekend te maak
44.  Naam van ’n kunswerk, van ’n jong kombuiswerkerster wat melk uitgiet, 
 deur die Nederlandse meester Johannes Vermeer

Af
2.  Alte in jou skik met jouself
3.  Boklere vir die ab se manne
4.  Wat die eerste hierna volg
5.  Familienaam van Mark Twain se Huckleberry
6.  ’n Geskrif voor jou kafdraf, van begin tot end
7.  Korrelkos uit sekere palms
9.  Loop soos ’n flamink, byvoorbeeld
10.  Een van 365 in 2021
11.  Ronde houer vir kos wat jy slurp
12.  “Die Blou Donau” is een
13.  Afskrifte aan (afk.)
19.  Geen jota of . . . nie
20.  Hoë, plat wêreld van die Griekse filosoof?
21.  Amerikaanse Federale Speurdiens, in Afrikaans ook afgekort 
 soos in Engels
22.  Regering
23.  Iets wat die polisie kan vorm om te keer dat oproeriges êrens inkom
25.  Gespierde, soos ’n sportman van die baan of veld
28.  Wie so . . . soos ’n hond is, is erg ongesteld
32.  Identifiseer
33.  Groot, katagtige roofdier wat geil groei of woes te kere gaan?
36.  Kranige fietsryers kan glo hierdie dele van hul wiele laat sing
37.  Elektronvolt (afk.)
38.  Kledingstuk wat jy dalk sal noem ná die os
39.  Kleinste syfer in ’n sudoku
41.  Eienskap van ’n lammetjie, in die vergelyking
42.  Reeks op reeks van die Engelse rog?



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

Pretblad4 uit 5 2 Mei 2021

1.  Watter deel van die menslike liggaam word die pinna genoem? 
 (a) Ooglid; (b) Neusvleuel; (c) Bolip; (d) Oorskulp.
2.  Hoeveel stemme moet ’n kandidaat kry om tot president van die VSA verkies te word? 
 (a) 270; (b) 280; (c) 290; (d) 300.
3.  Wie het die teleskoop uitgevind? 
 (a) Galileo Galilei; (b) Hans Lippershey; (c) Isaac Newton; (d) Leonardo da Vinci.
4.  Watter vasteland sal ’n mens eerste bereik as jy van Alaska direk suid reis?
 (a) Australië; (b) Suid-Amerika; (c) Antarktika; (d) Asië.
5.  As ’n skip van die Atlantiese Oseaan af deur die Panamakanaal vaar, in watter rigting vaar dit om by die Stille Oseaan uit te kom? 
 (a) Suid; (b) Wes; (c) Noordwes; (d) Suidoos.
6.  In watter land is die moderne valskerm uitgevind wat in 1783 die eerste keer suksesvol gebruik is? 
 (a) Nederland; (b) Frankryk; (c) Rusland; (d) die VSA.
7.  Waarna verwys die woord merrie in die term nagmerrie? 
 (a) Kwelgees; (b) Vroulike perd; (c) Vrolikheid; (d) Droom.
8.  Watter van die volgende vrugte word nie ryper nadat dit gepluk is nie? 
 (a) Frambose; (b) Waatlemoene; (c) Druiwe; (d) Lemmetjies.
9.  Watter van die volgende tale word van regs na links geskryf en gelees?
 (a) Hebreeus; (b) Esperanto; (c) Grieks; (d) Arabies.
10.  Soek vir elk van die volgende gebiede die land waarvan dit deel is, volgens die Verenigde Nasies? 
 (1) Abchasië; (2) Somaliland; (3) Wes-Sahara; (4) Transnistrië.
 (a) Somalië; (b) Moldowa; (c) Georgië; (d) Marokko.

Wat beteken die woord

sjieba? 
(a) soort bykos     (b) koninklike     (c) ligte reën
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Blokmakierie 
Versteekte sin: Sy wil al weer ’n groep op Facebook stig as teenvoeter teen (die Nederlandse skilder) Vermeer se (beroemde) Melkmeisie.
Dwars: 1. Sypel, 6. Ds., 8. Dye, 9. Wildeals, 12. Weerhaan, 14. Aug., 15. Al, 16. Aan, 17. Groepe, 18. Stroop, 21. Facebook, 24. Lab., 26. WTO, 
27. Stigmatisasie, 29. T.l., 30. Red, 31. Teenvoeter, 34. Lid, 35. Tik, 36. Steen, 37. Eie, 38. Jane, 40. Vermeerder, 43. Sein, 44. Melkmeisie. 
Af: 2. Ydel, 3. Pye, 4. Eersvolgend, 5. Finn, 6. Deurlees, 7. Sago, 9. Waad, 10. Dag, 11. Soppot, 12. Wals, 13. AA, 19. Tittel, 20. Plato, 21. FBI, 
22. Owerheid, 23. Kordon, 25. Atletiese, 28. Siek, 32. Eien, 33. Tier, 36. Speke, 37. eV, 38. Jas, 39. Een, 41. Mak, 42. Rye.

(a) soort bykos
Die woord sjieba kan teruggevoer word na Sotho seshebo en verwys na ’n 
bykos wat saam met pap, veral mieliepap, geëet word, soos vleis, melk of 
suiker. (WAT)

1. (d) Oorskulp. Die menslike oor is ’n interne orgaan met ’n binne-, 
’n middel- en ’n buite-oor (of uitwendige oor). Die uitwendige is die 
oortrom en die oorkanaal. Oorskulpe is kraakbeen-en-weefsel-flappe 
weerskante van die kop. Dit kan by die meeste mense nie beweeg 
nie en speel ’n baie klein rol by die gehoor.
2. (a) 270 kieskollegestemme sal verseker dat iemand president 
van die VSA word. Kiesers stem nie direk vir die president nie, maar 
hul stemme in die November-verkiesing word gebruik om ’n kieskollege 
saam te stel, met lede wat in elke deelstaat aangewys word. Die 
kieskollege se lede verteenwoordig dus die wil van die mense in die 
onderskeie deelstate. Om tot president verkies te word is ’n gewone 
meerderheid nodig, dus die helfte van die kieskollegestemme 
(269) plus 1.
3. (b) Hans Lippershey, ’n brilmaker en lensslyper van Nederland, se 
eerste teleskoop, wat hy in 1608 aanmekaargesit het, was ’n 
eenvoudige apparaat wat veraf voorwerpe nader laat lyk het. Die 
Italiaanse wetenskaplike Galileo Galilei het daarvan gehoor en 
binne ’n jaar sy eie teleskoop gemaak wat drie maal sterker as 
Lippershey s’n was. Galilei het met sy teleskoop baie belangrike 
astronomiese ontdekkings gemaak.
4. (c) Antarktika is direk suid van Alaska. Noord-Amerika is nie direk
noord van Suid-Amerika nie, maar meer wes daarvan. Alaska, 85% 
van Kanada, 90% van die ander 48 Amerikaanse deelstate op die 
vasteland, die hele Mexiko en al die lande in Sentraal-Amerika 
behalwe Panama lê wes van Suid-Amerika.
5. (d) Suidoos. Die Panamakanaal se punt aan die Atlantiese 
Oseaan is 32 km verder wes as die punt aan die Stille Oseaan en 
ongeveer 46 km verder noord. ’n Skip wat by die Gatunmeer aan die 
Atlantiese Oseaan begin en daarvandaan die 82 km deur die 
Panamakanaal aflê, vaar dus in ’n suidoostelike rigting.
6. (b) Frankryk. Louis-Sébastien Lenormand het die moderne 
valskerm in die laat 18de eeu uitgevind en in 1783 die eerste sprong 
daarmee gewaag. Hy het die woord parachute saamgestel uit die 
Italiaanse para (afweer of keer) en die Franse chute (val). Die 
eerste valskerms het houtrame gehad, maar in 1797 het André 
Garnerin ’n “raamlose” valskerm van sy gemaak. Die eerste sprong 
met ’n valskerm uit ’n vliegtuig was in 1911 deur Grant Morton in 
Venice Beach, Kalifornië. Štefan Bani , wat van Slowakye na VSA 
geëmigreer het, was die eerste uitvinder wat ’n valskerm-patent 
uitgeneem het. Sy sambreelvormige ontwerp is later deur die VSA 
se weermag gekoop.
7. (a) Kwelgees. Die woord nagmerrie kom van die Oud-Engelse 
woord mare, ’n mitologiese demoon of kwelgees wat glo mense 
teister met skrikwekkende drome. In Duits is dit Nachtmahr en in 
Nederlands nachtmerrie. Nie een van dié woorde hou verband met 
merrie (vroulike perd) nie.
8. (a) Frambose, (b) Waatlemoene, (c) Druiwe en (d) Lemmetjies 
sal nie ryper word nadat dit gepluk is nie. Dit geld ook vir bloubessies, 
aarbeie, kersies en sitrusvrugte.
9. (a) Hebreeus en (d) Arabies is twee van twaalf tale wat van regs 
na links gelees en geskryf word. Die ander tien is Aramees, Azeri, 
Divehi, Fulani, Koerdies, N’ko, Persies, Rohingya, Siries en Urdu. 
Arabies het ongeveer 1,7 miljard sprekers. Hebreeus (9 miljoen) is 
Israel se amptelike taal. Aramees (3 miljoen sprekers) kom in 
Noord-Irak, Suidoos-Turkye, Noordoos-Sirië en Noordwes-Iran 
voor. Azeri (27 miljoen) is die amptelike taal van Azerbeidjan en die 
Russiese streek Dagestan. Fulani (24 miljoen) word in Wes- en 
Sentraal-Afrika asook die Soedan gepraat. Volgens navorsers het 
geleerdes dit makliker gevind om boekrolle met die linkerhand vas 
te hou en met die regterhand te skryf.
10. (1c) Abchasië – Georgië; (2a) Somaliland – Somalië; (3d) 
Wes-Sahara – Marokko; (4b) Transnistrië – Moldowa. Die VN en die 
VSA beskou Abchasië, Transnistrië en Somaliland as dele van 
onderskeidelik Georgië, Moldowa en Somalië. Marokko en die 
Polisariofront verskil oor Wes-Sahara se soewereiniteit. ’n Deel van 
dié gebied, die Sahrawi Arabiese Demokratiese Republiek, het volle 
lidmaatskap van die Afrika-unie en handhaaf diplomatieke betrek-
kinge met 31 VN-lande.
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