
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit boekje is van ………………………………



DE TEGENWOORDIGE TIJD (T.T.) 

 

TEGENWOORDIGE TIJD (nu) 

infinitief 
noemvorm 

woordenboekvorm 

stam 
( ik ) 

ik 
jij, 
je 

één 
ding/één 

mens  
 

meerdere 
dingen/mensen 

 

 stam stam 
stam 
+ t 

stam + t NOEMVORM 

werken werk werk werkt werkt werken 
raden raad raad raadt raadt raden 

Opgelet! 
jij werkt – werk jij? 
jij werkt – werk je? 
jij werkt – werkt je zus? (= één mens) 

 

DE VERLEDEN TIJD (V.T.): geen klankverandering (zwakke ww) 

 

VERLEDEN TIJD (vroeger) 

infinitief 
noemvorm 

 

stam 
(ik) 

ik jij, je 

één 
ding/één 

mens  
 

meerdere 
dingen/mensen 

 

 stam 
stam + 
te/de 

stam + 
te/de 

stam + 
te/de 

stam + den/ten 

werken werk werkte werkte werkte werkten 
raden raad raadde raadde raadde raadden 

 

DE VERLEDEN TIJD (V.T.): klankverandering (sterke ww) 

Je schrijft wat je hoort. 

 

HET VOLTOOID DEELWOORD (V.D.) 

 

 

onderwerp + hebben/zijn(tegenwoordige tijd) + voltooid deelwoord. 

 

Vb.  Ik ga op reis  �  Ik ben op reis gegaan.    

        Hij koopt een cd � Hij heeft een cd gekocht. 



ZWAKKE WERKWOORDEN = WERKWOORDEN ZONDER 

KLANKVERANDERING  

(in de verleden tijd + DE/TE) 

 
INFINITIEF T.T. V.T. V.D. 

(aan)kleden ik kleed (aan) ik kleedde (aan) (aan)gekleed 

(op) laden ik laad (op) ik laadde (op)  opgeladen 

aanbranden ik brand aan ik brandde aan aangebrand 

aankloppen ik klop aan ik klopte aan aangeklopt 

aantasten ik tast aan ik tastte aan aangetast 

aanzetten ik zet aan ik zette aan aangezet 

afbeelden ik beeld af ik beeldde af afgebeeld 

afdekken ik dek af ik dekte af afgedekt 

afleiden ik leid af ik leidde af afgeleid 

afwachten ik wacht af ik wachtte af afgewacht 

afzetten ik zet af ik zette af afgezet 

antwoorden ik antwoord ik antwoordde geantwoord 

babbelen ik babbel ik babbelde gebabbeld 

bakken ik bak ik bakte gebakken 

barsten ik barst ik barstte uitgebarsten 

beantwoorden ik beantwoord ik beantwoordde beantwoord 

bedanken ik bedank ik bedankte bedankt 

begroeten ik begroet ik begroette begroet 

beleven ik beleef ik beleefde beleefd 

bellen ik bel ik belde gebeld 

beloven ik beloof ik beloofde beloofd 

benoemen ik benoem benoemde benoemd 

beoordelen ik beoordeel ik beoordeelde beoordeeld 

beperken ik beperk ik beperkte  beperkt 

bereiden ik bereid ik bereidde bereid 

bereiken ik bereik ik bereikte  bereikt 

berichten ik bericht ik berichtte bericht 

besteden ik besteed ik besteedde besteed 

bestuderen ik bestudeer ik bestudeerde bestudeerd 

betalen ik betaal ik betaalde betaald 

beven ik beef ik beefde gebeefd 



bevrijden ik bevrijd ik bevrijdde bevrijd 

bewaren ik bewaar ik bewaarde  bewaard 

bezetten ik bezet ik bezette bezet 

bloeden ik bloed ik bloedde gebloed 

blozen ik bloos ik bloosde  gebloosd 

boksen ik boks ik bokste gebokst 

bonzen ik bons ik bonsde gebonsd 

botsen ik bots ik botste gebotst 

bouwen ik bouw ik bouwde  gebouwd 

braden ik braad ik braadde  gebraden 

branden ik brand ik brandde  gebrand 

breien ik brei ik breide  gebreid 

broeden ik broed ik broedde gebroed/bebroed 

bukken ik buk ik bukte  gebukt 

dalen ik daal ik daalde gedaald 

danken ik dank ik dankte  gedankt 

dansen ik dans ik danste  gedanst 

delen ik deel ik deelde gedeeld 

doden ik dood ik doodde  gedood 

draaien ik draai ik draaide gedraaid 

draven ik draaf ik draafde  gedraafd 

drogen ik droog ik droogde gedroogd 

dromen ik droom ik droomde  gedroomd 

drukken ik druk ik drukte gedrukt 

dulden ik duld ik duldde geduld 

durven ik durf ik durfde  gedurfd 

eindigen ik eindig ik eindigde  geëindigd 

eisen ik eis ik eiste  geëist 

erven ik erf ik erfde geërfd 

feesten ik feest ik feestte gefeest 

fietsen ik fiets ik fietste  gefietst 

fluisteren ik fluister ik fluisterde gefluisterd 

gapen ik gaap ik gaapte gegaapt 

gebeuren het gebeurt het gebeurde gebeurd 

gebruiken ik gebruik ik gebruikte gebruikt 

geloven ik geloof ik geloofde geloofd 

 

 

worden ik word ik werd  geworden 

wrijven ik wrijf ik wreef gewreven 

zeggen ik zeg ik zei  gezegd 

zien ik zie ik zag gezien 

zijn  ik ben / hij is ik was  geweest 

zingen ik zing ik zong  gezongen 

zitten ik zit ik zat  gezeten 

zoeken ik zoek ik zocht  gezocht 

zullen ik zal - - 

zwemmen ik zwem ik zwom  gezwommen 

zwerven ik zwerf ik zwierf  gezworven 

zwijgen ik zwijg ik zweeg  gezwegen  



stuiven ik stuif ik stoof gestoven 

toegeven ik geef toe ik gaf toe toegegeven 

trekken ik trek ik trok  getrokken 

uitblazen ik blaas uit ik blies uit uitgeblazen 

uitkiezen ik kies uit ik koos uit uitgekozen 

uitvinden ik vind uit  ik vond uit uitgevonden 

uitwijzen ik wijs uit ik wees uit uitgewezen 

uitzenden ik zend uit ik zond uit uitgezonden 

uitzien ik zie uit ik zag uit uitgezien 

uitzoeken ik zoek uit ik zocht uit uitgezocht 

vallen ik val ik viel  gevallen 

vangen ik vang ik ving  gevangen 

vechten ik vecht ik vocht  gevochten 

verblijven ik verblijf ik verbleef verbleven 

verdenken ik verdenk ik verdacht  verdacht 

verdwijnen ik verdwijn ik verdween verdwenen 

vergeten ik vergeet ik vergat  vergeten 

verkiezen ik verkies ik verkoos verkozen 

verkopen ik verkoop ik verkocht verkocht 

verliezen ik verlies ik verloor  verloren 

verschuiven ik verschuif ik verschoof verschoven 

verwijten ik verwijt ik verweet verweten 

verwijzen ik verwijs ik verwees verwezen 

verzoeken ik verzoek ik verzocht verzocht 

vinden ik vind ik vond  gevonden 

vliegen ik vlieg ik vloog  gevlogen 

voldoen ik voldoe ik voldeed voldaan 

voorlezen ik lees voor ik las voor voorgelezen 

voorschrijven ik schrijf voor ik schreef voor voorgeschreven 

vragen ik vraag ik vroeg  gevraagd 

vriezen ik vries ik vroor gevroren 

wegen ik weeg ik woog  gewogen 

werpen ik werp ik wierp  geworpen 

weten ik weet ik wist  geweten 

wijzen ik wijs ik wees  gewezen 

winnen ik win  ik won gewonnen 

gillen ik gil ik gilde  gegild 

glanzen ik glans ik glansde  geglansd 

glimlachen ik glimlach ik glimlachte geglimlacht 

gooien ik gooi ik gooide gegooid 

grazen ik graas ik graasde gegraasd 

groeten ik groet ik groette  gegroet 

haasten ik haast ik haastte gehaast 

haken ik haak ik haakte  gehaakt 

hakken ik hak ik hakte gehakt 

halen ik haal  ik haalde gehaald 

handhaven ik handhaaf ik handhaafde gehandhaafd 

haten ik haat ik haatte  gehaat 

hoeven ik hoef ik hoefde gehoeven/ gehoefd 

hopen ik hoop ik hoopte   gehoopt 

horen ik hoor ik hoorde  gehoord 

huilen ik huil ik huilde gehuild 

huren ik huur ik huurde gehuurd 

inlichten ik licht in ik lichtte in ingelicht 

kaarten ik kaart ik kaartte gekaart 

kleden ik kleed ik kleedde gekleed 

kleuren  ik kleur ik kleurde  gekleurd 

kloppen ik klop ik klopte geklopt 

knikken ik knik ik knikte geknikt 

knippen ik knip ik knipte  geknipt 

knutselen ik knutsel ik knutselde  geknutseld 

koken ik kook ik kookte  gekookt 

kraken ik kraak ik kraakte gekraakt 

kussen ik kus ik kuste  gekust 

lachen ik lach ik lachte  gelachen 

laden ik laad ik laadde geladen 

landen ik land ik landde  geland 

leren ik leer ik leerde  geleerd 

leven ik leef ik leefde geleefd 

leveren ik lever ik leverde geleverd 

likken ik lik ik likte  gelikt 

luiden ik luid ik luidde geluid 



maken ik maak ik maakte  gemaakt 

melden ik meld ik meldde gemeld 

merken ik merk ik merkte  gemerkt 

mopperen ik mopper ik mopperde  gemopperd 

neerzetten ik zet neer  ik zette neer neergezet 

niezen ik nies ik niesde  geniesd 

oefenen ik oefen ik oefende  geoefend 

oogsten ik oogst ik oogstte geoogst 

openen ik open ik opende  geopend 

opladen ik laad op  ik laadde op opgeladen 

opletten ik let op ik lette op opgelet 

oprichten ik richt op ik richtte op opgericht 

opvoeden ik voed op ik voedde op opgevoed 

opvolgen ik volg op ik volgde op opgevolgd 

pakken ik pak ik pakte  gepakt 

peinzen ik peins ik peinsde gepeinsd 

plaatsen ik plaats ik plaatste geplaatst 

planten ik plant ik plantte  geplant 

pompen ik pomp ik pompte gepompt 

praten ik praat ik praatte  gepraat 

prijzen  

(= prijs geven) 

ik prijs ik prijsde geprijsd 

proberen ik probeer ik probeerde geprobeerd 

proeven ik proef ik proefde  geproefd 

putten ik put  ik putte geput 

raden ik raad ik raadde geraden 

raken ik raak ik raakte  geraakt 

razen ik raas ik raasde  geraasd 

redden ik red ik redde  gered 

regelen ik regel ik regelde geregeld 

regeren ik regeer ik regeerde geregeerd 

reizen ik reis ik reisde gereisd 

rekenen ik reken ik rekende  gerekend 

rennen ik ren ik rende   gerend 

richten ik richt ik richtte gericht 

roeien ik roei ik roeide geroeid 

meedoen ik doe mee ik deed mee meegedaan 

meegaan ik ga mee ik ging mee meegegaan 

meten ik meet  ik mat gemeten 

moeten ik moet ik moest gemoeten 

mogen ik mag ik mocht  gemogen 

nazeggen ik zeg na ik zie na nagezegd 

nemen ik neem ik nam  genomen 

ondervinden ik ondervind ik ondervond ondervonden 

ontvangen ik ontvang ik ontving ontvangen 

opblazen ik blaas op ik blies op opgeblazen 

opkopen ik koop op ik kocht op opgekocht 

opschrijven ik schrijf op  ik schreef op opgeschreven 

optreden ik treed op ik trad op opgetreden 

opwinden ik wind op ik wond op opgewonden 

overblijven ik blijf over ik bleef over overgebleven 

prijzen  

(= complimenteren) 

ik prijs ik prees  geprezen 

rijden ik rijd ik reed  gereden 

roepen ik roep ik riep  geroepen 

ruiken ik ruik ik rook geroken 

schelden ik scheld ik schold  gescholden 

schenken ik schenk ik schonk  geschonken 

schieten ik schiet ik schoot  geschoten 

schijnen ik schijn ik scheen  geschenen 

schrikken ik schrik ik schrok  geschrokken 

schuiven ik schuif ik schoof  geschoven 

slaan ik sla  ik sloeg  geslagen 

slapen ik slaap ik sliep  geslapen 

smelten ik smelt  ik smolt  gesmolten 

snijden ik snijd ik sneed  gesneden 

snuiten ik snuit ik snoot gesnoten 

spreken ik spreek ik sprak  gesproken  

staan ik sta ik stond gestaan 

steken ik steek ik stak  gestoken 

stelen ik steel ik stal  gestolen 

sterven ik sterf ik stierf gestorven 



doorgeven ik geef door ik gaf door doorgegeven 

dragen ik draag ik droeg gedragen 

drijven ik drijf ik dreef  gedreven 

drinken ik drink ik dronk  gedronken 

duiken ik duik ik dook  gedoken 

dwingen ik dwing ik dwong  gedwongen 

eten ik eet ik at  gegeten 

fluiten ik fluit ik floot  gefloten 

gaan ik ga ik ging gegaan 

gelden ik geld ik gold gegolden  

genezen ik genees ik genas genezen 

genieten ik geniet ik genoot  genoten 

geven ik geef  ik gaf  gegeven 

gieten ik giet ik goot  gegoten 

glijden ik glijd ik gleed  gegleden 

graven ik graaf ik groef  gegraven 

grijpen ik grijp ik greep  gegrepen 

hangen ik hang ik hing  gehangen 

hebben ik heb / hij heeft ik had gehad 

helpen ik help ik hielp  geholpen 

houden ik houd ik hield  gehouden 

inslaan ik sla in ik sloeg in ingeslagen 

kiezen ik kies  ik koos  gekozen 

kijken ik kijk ik keek  gekeken 

klimmen ik klim ik klom  geklommen 

knijpen ik knijp ik kneep geknepen 

komen ik kom ik kwam  gekomen 

kopen ik koop ik kocht gekocht 

krijgen ik krijg ik kreeg  gekregen 

kruipen ik kruip ik kroop gekropen 

kunnen ik kan ik kon gekund 

laten ik laat ik liet  gelaten 

lezen ik lees ik las  gelezen 

liegen ik lieg ik loog gelogen 

liggen ik lig ik lag  gelegen 

lopen ik loop ik liep  gelopen 

roken ik rook ik rookte gerookt 

ruilen ik ruil ik ruilde  geruild 

rusten ik rust ik rustte  gerust 

samenvatten ik vat samen ik vatte samen samengevat 

schatten ik schat ik schatte geschat 

schikken ik schik ik schikte  geschikt 

schoppen ik schop ik schopte geschopt 

schudden ik schud ik schudde  geschud 

slepen ik sleep ik sleepte  gesleept 

slikken ik slik  ik slikte geslikt 

smeken ik smeek ik smeekte gesmeekt 

snoepen ik snoep ik snoepte gesnoept 

spelen ik speel ik speelde  gespeeld 

splitsen ik splits ik splitste  gesplitst 

sporten ik sport ik sportte gesport 

spotten ik spot ik spotte gespot 

spreiden ik spreid ik spreidde gespreid 

staken ik staak ik staakte gestaakt 

starten ik start ik startte  gestart 

stoppen ik stop ik stopte  gestopt 

storten ik stort ik stortte gestort 

straffen ik straf ik strafte gestraft 

streven ik streef ik streefde  gestreefd 

testen ik test ik testte  getest 

tikken ik tik  ik tikte  getikt 

trachten ik tracht ik trachtte getracht 

troosten ik troost ik troostte  getroost 

trouwen ik trouw ik trouwde  getrouwd 

twisten ik twist ik twistte getwist 

uitbroeden ik broed uit ik broedde uit uitgebroed 

uitnodigen ik nodig uit ik nodigde uit uitgenodigd 

uitrusten ik rust uit ik rustte uit uitgerust 

veranderen ik verander ik veranderde  veranderd 

verbazen ik verbaas ik verbaasde verbaasd 

verbranden ik verband ik verbrandde verbrand 

vereisen ik vereis ik vereiste  vereist 



vergroten ik vergroot ik vergrootte  vergroot 

verhuizen ik verhuis ik verhuisde verhuisd 

verkleden ik verkleed ik verkleedde verkleed 

verleiden ik verleid ik verleide verleid 

vermoorden ik vermoord ik vermoordde vermoord 

verrichten ik verricht ik verrichtte verricht 

vertellen ik vertel ik vertelde  verteld 

verven ik verf ik verfde geverfd 

verwaarlozen ik verwaarloos ik verwaarloosde verwaarloosd 

verwachten ik verwacht ik verwachtte verwacht 

verwerken ik verwerk ik verwerkte  verwerkt 

verwonden ik verwond ik verwondde verwond 

vieren ik vier ik vierde  gevierd 

vissen ik vis  ik viste gevist 

vluchten ik vlucht ik vluchtte  gevlucht 

voeden ik voed ik voedde  gevoed 

voelen ik voel ik voelde  gevoeld 

vrezen ik vrees ik vreesde  gevreesd 

waaien ik waai ik waaide gewaaid 

wandelen ik wandel ik wandelde  gewandeld 

wassen ik was ik waste  gewassen 

wedden ik wed ik wedde gewed 

wenden ik wend ik wendde gewend 

wensen ik wens ik wenste  gewenst 

werken ik werk ik werkte   gewerkt  

weven ik weef ik weefde geweven 

wonen ik woon ik woonde  gewoond 

zuchten ik zucht ik zuchtte gezucht 

zwaaien ik zwaai ik zwaaide  gezwaaid 

zweven ik zweef ik zweefde  gezweefd 

 
 
 

 

 

 

STERKE WERWOORDEN = WERKWOORDEN MET KLANKVERANDERING 

INFINITIEF T.T. V.T. V.D. 

aanbieden ik bied aan  ik bood aan aangeboden 

aangeven ik geef aan ik gaf aan aangegeven 

aankomen ik kom aan ik kwam aan aangekomen 

aansluiten ik sluit aan ik sloot aan aangesloten 

aanwijzen ik wijs aan  ik wees aan aangewezen 

achterblijven ik blijf achter ik bleef achter achtergebleven 

achterlaten ik laat achter ik liet achter achtergelaten 

afbreken ik breek af ik brak af afgebroken 

afsnijden ik snij af ik sneed af afgesneden 

afstaan ik sta af ik stond af afgestaan 

aftreden ik treed af ik trad af afgetreden 

afwijzen ik wijs af ik wees af afgewezen 

afzien ik zie af ik zag af  afgezien 

bedenken ik bedenk ik bedacht  bedacht 

bedriegen ik bedrieg ik bedroog bedrogen 

beginnen ik begin ik begon begonnen 

begraven ik begraaf ik begroef begraven 

bevriezen ik bevries ik bevroor bevroren 

bewijzen ik bewijs ik bewees  bewezen 

bezitten ik bezit ik bezat bezeten 

bezoeken ik bezoek ik bezocht  bezocht 

bidden ik bid ik bad  gebeden 

bieden ik bied ik bood  geboden 

bijten ik bijt ik beet  gebeten 

binden ik bind ik bond  gebonden 

blazen ik blaas ik blies  geblazen  

blijven ik blijf ik bleef  gebleven 

breken ik breek  ik brak  gebroken 

brengen ik breng ik bracht gebracht 

buigen ik buig ik boog gebogen 

denken ik denk ik dacht gedacht 

doen ik doe ik deed   gedaan 

doorbrengen ik breng door ik bracht door doorgebracht 


