
 
 



 

 

 

een stam 

en t of en. 

 

tegenwoordige tijd 

ik       (I) 

jij       (you) 

hij      (he) 

zij      (she) 

het       (it) 

 

 

 

alleen de stam 

 

 

stam + t 

 

 

 

stam + t 

 

 

stam + t 

 

 

stam + t 

 

 

only the root 

 

 

root + t 

 

 

 

root + t 

 

 

root + t 

 

 

root + t 

wij      (we) 

jullie / zij     

(they / you) 

 

 

 

stam + en 

 

 

stam + en 

 

 

root + en 

 

 

root + en 

 



Voorbeelden van de werkwoorden in de tegenwoordige tijd (t.t.) 

 Examples of verbs in the present. 
 

werken (to work) 

ik werk 

jij werkt 

hij/zij/het werkt 

wij/jullie/zij werken 

klappen (to clap) 

ik klap 

jij klapt 

hij/zij/het klapt 

wij/jullie/zij klappen 

snurken (to snore) 

ik snurk 

jij snurkt 

hij/zij/het snurkt 

wij/jullie/zij 

snurken 
   

landen (to land) 

ik land 

jij landt 

hij/zij/het landt 

wij/jullie/zij landen 

rennen (to run) 

ik ren 

jij rent 

hij/zij/rent 

wij/jullie/zij rennen 

branden (to burn) 

ik brand 

jij brandt 

hij/zij/het brandt 

wij/jullie/zij 

branden 
   

koken (to cook) 

ik kook 

jij kookt 

hij/zij/het kookt 

wij/jullie/zij koken 

bakken (to bake) 

ik bak 

jij bakt 

hij/zij/het bakt 

wij/jullie/zij bakken 

trouwen (to 

marriage) 

ik trouw 

jij trouwt 

hij/zij/het trouwt 

wij/jullie/zij 

trouwen 
   

hopen 

ik hoop 

jij hoopt 

hij/zij/het hoopt 

wij/jullie/zijn hopen 

geloven 

ik geloof 

jij gelooft 

hij/zij/het gelooft 

wij/jullie/zij geloven 

drogen 

ik droog 

jij droogt 

hij/zij/het droogt 

wij/jullie/zij drogen 
   

dromen 

ik droom 

jij droomt 

hij/zij/het droomt 

wij/jullie/zij dromen 

  



 

een stam en 

de/te of den/ten 

 

verleden tijd 

(past) 

ik       (I) 

jij       (you) 

hij      (he) 

zij      (she) 

het       (it) 

 

 

 

alleen de stam 

 

 

stam + de/te 

 

 

 

stam + de/te 

 

 

stam + de/te 

 

 

stam + de/te 

 

 

only the root 

 

 

root + de/te 

 

 

 

root + de/te 

 

 

root + de/te 

 

 

root + de/te 

wij    

jullie / zij     

(they / you) 

 

 

 

stam + den/ten 

 

 

stam + den/ten 

 

 

root + den/ten 

 

 

root + den/ten 

 



Voorbeelden van werkwoorden in de verleden tijd (v.t.) 

 Examples of verbs in the past. 
 

werken (to work) 

ik werkte 

jij werkte 

hij/zij/het werkte 

wij/jullie/zij 

werkten 

klappen 

ik klapte 

jij klapte 

hij/zij/het klapte 

wij/jullie/zij klapten 

snurken (to snore) 

ik snurkte 

jij snurkte 

hij/zij/het snurkte 

wij/jullie/zij snurkten 

   

landen (to land) 

ik landde 

jij landde 

hij/zij/het landde 

wij/jullie/zij landden 

rennen (to run) 

ik rende 

jij rende 

hij/zij/rende 

wij/jullie/zij renden 

branden (to burn) 

ik brandde 

jij brandde 

hij/zij/het brandde 

wij/jullie/zij brandden 
   

koken (to cook) 

ik kookte 

jij kookte 

hij/zij/het kookte 

wij/jullie/zij 

kookten 

bakken (to bake) 

ik bakte 

jij bakte 

hij/zij/het bakte 

wij/jullie/zij bakten 

trouwen (to marriage) 

ik trouwde 

jij trouwde 

hij/zij/het trouwde 

wij/jullie/zij trouwden 

   

hopen 

ik hoopte 

jij hoopte 

hij/zij/het hoopte 

wij/jullie/zij 

hoopten 

geloven 

ik geloofde 

jij geloofde 

hij/zijhet geloofde 

wij/jullie/zij 

geloofden 

drogen 

ik droogde 

jij droogde 

hij/zij/het droogde 

wij/jullie/zij droogden 

   

dromen (to dream) 

ik droomde 

jij droomde 

hij/zij/het droomde 

wij/jullie/zij 

droomden 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommige werkwoorden hebben in de tegenwoordige tijd (t.t)  en in 

de verleden tijd (v.t.) niet dezelfde klank. Zie de voorbeelden 

hierna. 

Some verbs don't have the same sound in the present 

and the past. Look to the exampels after this. 

 

In de voltooid tegenwoordige tijd (v.t.t.) en in de voltooid 

verleden tijd (v.v.t.), gebruik je altijd nog een ander werkwoord, 

namelijk een vorm van hebben, zijn of worden. 

In the present perfect simple and the past perfect 

simple you use always another verbs too, namely a form 

of to have or to be.  

 

Voorbeeldenzinnen (examples-sentence): 
 

Ik heb het vliegtuig gemist. (I have missed the airplane.) 
 

Hij is gevallen. (He is falled.) 
 

Zij is hier vorige week geweest. (Last week she was here.)                  

 

 t.t v.t. v.t.t. / v.v.t. 

lopen (to walk)    

ik loop liep (heb/had) gelopen 

jij loopt liep (hebt/had) gelopen 

hij/zij/het loopt liep (heeft/had) gelopen 
    

wij / jullie / zij lopen liepen (hebben/hadden) gelopen 

 
 t.t v.t. v.v.t. 

zijn (to be)    

ik ben was (ben/was) geweest 

jij bent was (bent/was) geweest 

hij/zij/het is was (is/was) geweest 
    

wij/jullie/zij zijn waren (zijn/waren) geweest 



 t.t v.t. v.v.t. 

kunnen (to can)    

ik kan kon (heb/had) gekund 

jij kan kon (hebt/had) gekund 

hij/zij/het kan kon (heeft/had) gekund 

    

wij/jullie/zij kunnen konden (hebben/hadden) gekund 

 
 t.t v.t. v.v.t. 

rijden (to drive)    

ik rijd reed (heb/had) gereden 

jij rijdt reed (hebt/had) gereden 

hij/zij/het rijdt reed (heeft/had) gereden 

    

wij / jullie / zij rijden reden (hebben/hadden) gereden 

 
 t.t v.t. v.v.t. 

drinken (to drink)    

ik drink dronk (heb/had) gedronken 

jij drinkt dronk (hebt/had) gedronken 

hij/zij/het drinkt dronk (hebt/had) gedronken 

    

wij / jullie / zij drinken dronken (hebben/hadden) gedronken 

 
 t.t v.t. v.v.t. 

hebben (to have)    

ik heb had (heb/had) gehad 

jij hebt had (hebt/had) gehad 

hij/zij/het heeft had (heeft/had) gehad 

    

wij / jullie / zij hebben hadden (hebben/hadden) gehad 

 



 t.t v.t. v.v.t. 

zien (to see)    

ik zie zag (heb/had) gezien 

jij ziet zag (hebt/had) gezien 

hij/zij/het ziet zag (heeft/had) gezien 

    

wij / jullie / zij zien zagen (hebben/hadden) gezien 

 
 t.t v.t. v.v.t. 

kijken (to look)    

ik kijk keek (heb/had) gekeken 

jij kijkt keek (hebt/had) gekeken 

hij/zij/het kijkt keek (heeft/had) gekeken 

    

wij / jullie / zij kijken keken (hebben/hadden) gekeken 

 
 t.t v.t. v.v.t. 

gaan (to go)    

ik ga ging (ben/is) gegaan 

jij gaat ging (bent/was) gegaan 

hij/zij/het gaat ging (is/ was) gegaan 

    

wij / jullie / zij gaan ging (zijn/waren) gegaan 

 
 t.t v.t. v.v.t. 

slapen (to sleep)    

ik slaap sliep (heb/had) geslapen 

jij slaapt sliep (hebt/had) geslapen 

hij/zij/het slaapt sliep (heeft/had) geslapen 

    

wij / jullie / zij slapen sliepen (hebben/hadden) geslapen 



 t.t v.t. v.v.t. 

roepen (to call)    

ik roep riep (heb/had) geroepen 

jij roept riep (hebt/had)  geroepen 

hij/zij/het roept riep (heeft/had) geroepen 

    

wij / jullie / zij roepen riepen (hebben/hadden) geroepen 

 
 t.t v.t. v.v.t. 

lezen (to read)    

ik lees las (heb/had) gelezen 

jij leest las (hebt/had) gelezen 

hij/zij/het leest las (heeft/had) gelezen 

    

wij / jullie / zij lezen lazen (hebben/hadden) gelezen 

 
 t.t v.t. v.v.t. 

eten (to eat)    

ik eet at (heb/had) gegeten 

jij eet at (hebt/had) gegeten 

hij/zij/het eet at (heeft/had) gegeten 

    

wij / jullie / zij eten aten (hebben/hadden) gegeten 

 
 t.t v.t. v.v.t. 

staan (to stand)    

ik sta stond (heb/had) gestaan 

jij staat stond (hebt/had) gestaan 

hij/zij/het staat stond (heeft/had) gestaan 

    

wij / jullie / zij staan stonden (hebben/hadden) gestaan 
 


