
 

n AANZET TOT HET ABG? 
Klinkerverandering bij het vervoegen van werkwoorden is steeds 
meer aan “slijtage” onderhevig. Vandaar dat in deze aanzet het  
Nederlands als uitgangspunt is genomen. Zie de kolom hiernaast. 
 
Aansteken - aansteken ik stak aan 
  ik steek aan doe stakst aan 
doe stekst aan hai stak aan 
hai stekt aan wie staken aan 
wie steken aan wie hebben aanstoken 

 

Aandoeken - knuffelen ik doekte aan 
ik doek aan doe doektest aan 
doe doekst aan hai doekte aan 
hai doekt aan wie doekten aan 
wie doeken aan wie hebben aandoekt 

 

Aanklaiden - aankleden ik klaidde aan 
ik klaid aan doe klaiddest aan 
doe klaidst aan hai klaidde aan 
hai klaidt aan wie klaidden aan 
wie klaiden aan wie hebben aanklaid 

 

(op)Baargen - bergen ik borg op 
ik baarg op doe borgst op 
doe baargst op hai borg op 
hai baargt op wie borgen op 
wie baargen op wie hebben opborgen 

 

Baauwen - bouwen ik baauwde 
ik baauw doe baauwdest 
doe baauwst hai baauwde 
hai baauwt wie baauwden 
wie baauwen wie hebben baauwd 

 

Baiden - bieden ik bood 
ik baid doe boodst 
doe budst hai bood 
hai budt wie boden 
wie baiden wie hebben boden 

 

Bakken - bakken ik bakte 
ik bak doe baktest 
doe bakst hai bakte 
hai bakt wie bakten 
wie bakken wie hebben bakt 

 

Baldern – tieren - bulderen ik balderde 
ik balder doe balderdest 
doe balderst hai balderde 
hai baldert wie balderden 
wie baldern wie hebben balderd 

Waarkwoord- 
vervougens 

Uutgangspunten en 
regels 

• Het waarkwoord krigt in de 
verleden tied –te of –de, 
net as in t Nederlands.  
 

• Der vindt in dij gevallen 
gain klinkerveraandern 
ploats, ook al was dat 
oorspronkelk in t Grunnegs 
wel t geval.  
 

proaten – proatte i.p.v. 
pruit 
huiven - huifde i.p.v. 
hof 

• Klinkerveraandern blift as 
dat in t Nederlands ook t 
geval is. Ook in de 
tegenwoordege tied 
beholdt de 2de en 3de 
persoon enkelvoud din de 
klinkerveraandern. 
 

bedraig – bedrogt – 
bedroog 
doek – dokst – dook 
dou – dust – dee 
droag – dragst – druig 
 

• t Wederkerend 
waarkwoord krigt in de 3de 
persoon “zich”. 

hai geft zich wonnen 
hai het zich wossen 
zai het zich 
verabbezaaierd 

Tip 
Gebruuk de zuikfunksie 

om snel bie n 
waarkwoord te 

kommen. 

Mis je n waarkwoord en wait 
je t zulf nait?:  

- even mailen noar 

kopschraberijen@ziggo.nl 



 

Bandiezen – razen - tieren ik bandiesde 
ik bandies doe bandiesdest 
doe bandiest hai bandiesde 
hai bandiest wie bandiesden 
wie bandiezen wie hebben bandiesd 

 

Barsten - barsten ik barstte 
ik barst doe barsttest 
doe barst hai barstte 
hai barst wie barstten 
wie barsten wie binnen barsten 

 

zich Bedoaren – zich bedaren ik bedoarde mie 
ik bedoar mie doe bedoardest die 
doe bedoarst die hai bedoarde zich 
hai bedoart zich wie bedoarden ons 
wie bedoaren ons wie hebben ons bedoard 

 

Bedoulen - bedoelen ik bedoulde 
ik bedoul doe bedouldest 
doe bedoulst hai bedoulde 
hai bedoult wie bedoulden 
wie bedoulen wie hebben bedould 

 

Bedraaigen - bedreigen ik bedraaigde 
ik bedraaig doe bedraaigdest 
doe bedraaigst hai bedraaigde 
hai bedraaigt wie bedraaigden 
wie bedraaigen wie hebben bedraaigd 

 

Bedraigen - bedriegen ik bedroog 
ik bedraig doe bedroogst 
doe bedrogst hai bedroog 
hai bedrogt wie bedrogen 
wie bedraigen wie hebben bedrogen 

 

Beduden - beduiden ik beduudde 
ik beduud doe beduuddest 
doe beduudst hai beduudde 
hai beduudt wie beduudden 
wie beduden wie hebben beduud 

 

Begriepen - begrijpen ik begreep 
ik begriep doe begreepst 
doe begripst hai begreep 
hai begript wie begrepen 
wie begriepen wie hebben begrepen 

 

Begroaven - begraven ik begruif 
ik begroaf doe begruifst 
doe begrafst hai begruif 
hai begraft wie begruiven 



wie begroaven wie hebben begroaven 
 

Bekloagen - beklagen ik bekloagde 
ik bekloag doe bekloagdest 
doe bekloagst hai bekloagde 
hai bekloagt wie bekloagden 
wie bekloagen wie hebben bekloagd 

 

Benijen - benieuwen ik t benijde mie 
ik t benijt mie doe t benijde die 
doe t benijt die hai t benijde hom 
hai t benijt hom wie t benijde ons 
wie t benijt ons wie hebben t het ons benijd/wie binnen benijd 

 

Bevalen - bevallen ik bevuil 
ik bevaal doe bevuilst 
doe bevaalst hai bevuil 
hai bevaalt wie bevuilen 
wie bevalen wie binnen bevalen 

 

Bevelen - bevelen ik bevool 
ik beveel doe bevoolst 
doe beveelst hai bevool 
hai beveelt wie bevolen 
wie bevelen wie hebben bevolen 

 

Beruiren - beroeren ik beruirde 
ik beruir doe beruirdest 
doe beruirst hai beruirde 
hai beruirt wie beruirden 
wie beruiren wie hebben beruird 

 

Betoalen - betalen ik betoalde 
ik betoal doe betoaldest 
doe betoalst hai betoalde 
hai betoalt wie betoalden 
wie betoalen wie hebben betoald 

 

Bezwieken - bezwijken ik bezweek 
ik bezwiek doe bezweekst 
doe bezwikst hai bezweek 
hai bezwikt wie bezweken 
wie bezwieken wie binnen bezweken 

 

Bidden - bidden ik bad 
ik bid doe badst 
doe bidst hai bad 
hai bidt wie baden 
wie bidden wie hebben beden 

 

Blieven - blijven ik bleef 
ik blief doe bleefst 
doe blifst hai bleef 



hai blift wie bleven 
wie blieven wie binnen bleven 

 

Bloazen - blazen ik bluis 
ik bloas doe bluist 
doe blast hai bluis 
hai blast wie bluizen 
wie bloazen wie hebben bloazen 

 

Blouden - bloeden ik bloudde 
ik bloud doe blouddest 
doe bloudst hai bloudde 
hai bloudt wie bloudden 
wie blouden wie hebben bloud 

 

Bluien - bloeien ik bluide 
ik blui doe bluidest 
doe bluist hai bluide 
hai bluit wie bluiden 
wie bluien wie hebben bluid 

 

Boeken - hurken ik boekte 
ik boek doe boektest 
doe boekst hai boekte 
hai boekt wie boekten 
wie boeken wie hebben boekt 

 

Bölken - schreeuwen ik bölkte 
ik bölk doe bölktest 
doe bölkst hai bölkte 
hai bölkt wie bölkten 
wie bölken wie hebben bölkt 

 

Bounen - boenen ik bounde 
ik boun doe boundest 
doe bounst hai bounde 
hai bount wie bounden 
wie bounen wie hebben bound 

 

Breken - breken ik brak 
ik breek doe brakst 
doe brekst hai brak 
hai brekt wie braken 
wie breken wie hebben broken 

 

Brengen - brengen ik brocht 
ik breng doe brochtst 
doe brengst hai brocht 
hai brengt wie brochten 
wie brengen wie hebben brocht 

 

Broaden - braden ik broadde 
ik broad doe broaddest 



doe broadst hai broadde 
hai broadt wie broadden 
wie broaden wie hebben broaden 

 

Brobbeln – borrelen – bellen blazen ik brobbelde 
ik brobbel doe brobbeldest 
doe brobbelst hai brobbelde 
hai brobbelt wie brobbelden 
wie brobbeln wie hebben brobbeld 

 

Broezen - bruisen ik broesde 
ik broes doe broesdest 
doe broest hai broesde 
hai broest wie broesden 
wie broezen wie hebben broesd 

 

Bruiden - broeden ik bruidde 
ik bruid doe bruiddest 
doe bruidst hai bruidde 
hai bruidt wie bruidden 
wie bruiden wie hebben bruid 

 

Bruken - gebruiken ik bruukte 
ik bruuk doe bruuktest 
doe bruukst hai bruukte 
hai bruukt wie bruukten 
wie bruken wie hebben bruukt 

 

Bungeln - bungelen ik bungelde 
ik bungel doe bungeldest 
doe bungelst hai bungelde 
hai bungelt wie bungelden 
wie bungeln wie hebben bungeld 

 

Dainen - dienen ik dainde 
ik dain doe daindest 
doe dainst hai dainde 
hai daint wie dainden 
wie dainen wie hebben daind 

 

Denken - denken ik docht 
ik denk doe dochtst 
doe denkst hai docht 
hai denkt wie dochten 
wie denken wie hebben docht 

 

Dikkedakken – lekker eten ik dikkedakte 
ik dikkedak doe dikkedaktest 
doe dikkedakst hai dikkedakte 
hai dikkedakt wie dikkedakten 
wie dikkedakken wie hebben dikkedakt 

 

Doeken – verschuilen (wegduiken) ik dook 
ik doek doe dookst 



doe dokst hai dook 
hai dokt wie doken 
wie doeken wie hebben doken 

 

Doezeln – duizelen - sluimeren ik doezelde 
ik doezel doe doezeldest 
doe doezelst hai doezelde 
hai doezelt wie doezelden 
wie doezeln wie hebben doezeld 

 

Dörsen - dorsen ik dörste 
ik dörs doe dörstest 
doe dörst hai dörste 
hai dörst wie dörsten 
wie dörsen wie hebben dörst 

 

Doun - doen ik dee 
ik dou doe deest 
doe dust hai dee 
hai dut wie deden 
wie doun wie hebben doan 

 

Duden - duiden ik duudde 
ik duud doe duuddest 
doe duudst hai duudde 
hai duudt wie duudden 
wie duden wie hebben duud 

 

Duren - duren ik t duurde (laank) 
ik t duurt (laank) doe  
doe  hai  
hai  wie  
wie  wie hebben t het (laank) duurd 

 

Drinken - drinken ik dronk 
ik drink doe dronkst 
doe drinkst hai dronk 
hai drinkt wie dronken 
wie drinken wie hebben dronken 

 

Droagen - dragen ik druig 
ik droag doe druigst 
doe dragst hai druig 
hai dragt wie druigen 
wie droagen wie hebben droagen 

 

Droaven - draven ik droafde 
ik droaf doe droafdest 
doe droafst hai droafde 
hai droaft wie droafden 
wie droaven wie hebben droafd 

 

Drukken - drukken ik drukte 



ik druk doe druktest 
doe drukst hai drukte 
hai drukt wie drukten 
wie drukken wie hebben drukt 

 

Duken - duiken ik dook 
ik duuk doe dookst 
doe duukst hai dook 
hai duukt wie doken 
wie duken wie hebben doken 

 

Duurven - durven ik duurfde 
ik duurf doe duurfdest 
doe duurfst hai duurfde 
hai duurft wie duurfden 
wie duurven wie hebben duurfd 

 

Druppen - druppelen ik drupte 
ik drup doe druptest 
doe drupst hai drupte 
hai drupt wie drupten 
wie druppen wie hebben drupt 

 

Dwarreln - dwarrelen ik dwarrelde 
ik dwarrel doe dwarreldest 
doe dwarrelst hai dwarrelde 
hai dwarrelt wie dwarrelden 
wie dwarreln wie hebben dwarreld 

 

Ervoaren - ervaren ik ervoarde 
ik ervoar doe ervoardest 
doe ervoarst hai ervoarde 
hai ervoart wie ervoarden 
wie ervoaren wie hebben ervoard 

 

Eten - eten ik at 
ik eet doe atst 
doe etst hai at 
hai et wie aten 
wie eten wie hebben eten 

 

Felesitaaiern - feliciteren ik felesitaaierde 
ik felesitaaier doe felesitaaierdest 
doe felesitaaierst hai felesitaaierde 
hai felesitaaiert wie felesitaaierden 
wie felesitaaiern wie hebben felesitaaierd 

 

Flottern - fladderen ik flotterde 
ik flotter doe flotterdest 
doe flotterst hai flotterde 
hai flottert wie flotterden 
wie flottern wie hebben flotterd 

 



Fietsen - fietsen ik fietste 
ik fiets doe fietstest 
doe fietst hai fietste 
hai fietst wie fietsten 
wie fietsen wie hebben fietst 

 

(wat uut) Figelaaiern – iets uitdenken ik figelaaierde 
ik figelaaier doe figelaaierdest 
doe figelaaierst hai figelaaierde 
hai figelaaiert wie figelaaierden 
wie figelaaiern wie hebben figelaaierd 

 

Floiten - fluiten ik floot 
ik floit doe flootst 
doe floitst hai floot 
hai floit wie floten 
wie floiten wie hebben floten 

 

Flottern - fladderen ik flotterde 
ik flotter doe flotterdest 
doe flotterst hai flotterde 
hai flottert wie flotterden 
wie flottern wie hebben flotterd 

 

Fluustern - fluisteren ik fluusterde 
ik fluuster doe fluusterdest 
doe fluusterst hai fluusterde 
hai fluustert wie fluusterden 
wie fluustern wie hebben fluusterd 

 

Foemeln - frommelen ik foemelde 
ik foemel doe foemeldest 
doe foemelst hai foemelde 
hai foemelt wie foemelden 
wie foemeln wie hebben foemeld 

 

Foeveln – (weg)moffelen ik foevelde 
ik foevel doe foeveldest 
doe foevelst hai foevelde 
hai foevelt wie foevelden 
wie foeveln wie hebben foeveld 

 

Fokseln - ploeteren ik fokselde 
ik foksel doe fokseldest 
doe fokselst hai fokselde 
hai fokselt wie fokselden 
wie fokseln wie hebben fokseld 

 

Gaiten - gieten ik goot 
ik gait doe gootst 
doe gutst hai goot 
hai gut wie goten 
wie gaiten wie hebben goten 

 



Gappen – gapen - stelen ik gapte 
ik gap doe gaptest 
doe gapst hai gapte 
hai gapt wie gapten 
wie gappen wie hebben gapt 

 

Geven - geven ik gaf 
ik geef doe gafst 
doe gefst hai gaf 
hai geft wie gaven 
wie geven wie hebben geven 

 

Gleren - besmeuren ik gleerde 
ik gleer doe gleerdest 
doe gleerst hai gleerde 
hai gleert wie gleerden 
wie gleren wie hebben gleerd 

 

Goan - gaan ik ging 
ik goa doe gingst 
doe gaaist hai ging 
hai gaait wie gingen 
wie goan wie binnen goan 

 

Gooien - gooien ik gooide 
ik gooi doe gooidest 
doe gooist hai gooide 
hai gooit wie gooiden 
wie gooien wie hebben gooid 

 

Graimen - morsen - knoeien ik graimde 
ik graim doe graimdest 
doe graimst hai graimde 
hai graimt wie graimden 
wie graimen wie hebben graimd 

 

Griepen - grijpen ik greep 
ik griep doe greepst 
doe gripst hai greep 
hai gript wie grepen 
wie griepen wie hebben grepen 

 

Hangen - hangen ik hong 
ik hang doe hongst 
doe hangst hai hong 
hai hangt wie hongen 
wie hangen wie hebben hongen 

 

Havveln - twisten ik havvelde 
ik havvel doe havveldest 
doe havvelst hai havvelde 
hai havvelt wie havvelden 
wie havveln wie hebben havveld 

 



Hebben - hebben ik haar 
ik heb doe haarst 
doe hest hai haar 
hai het wie haren 
wie hebben wie hebben had 

 

Helpen - helpen ik holp 
ik help doe holpst 
doe helpst hai holp 
hai helpt wie holpen 
wie helpen wie hebben holpen 

 

Heuren - horen ik heurde 
ik heur doe heurdest 
doe heurst hai heurde 
hai heurt wie heurden 
wie heuren wie hebben heurd 

 

Hikhakken – ruziën - twisten ik hikhakte 
ik hikhak doe hikhaktest 
doe hikhakst hai hikhakte 
hai hikhakt wie hikhakten 
wie hikhakken wie hebben hikhakt 

 

Hoalen - halen ik hoalde 
ik hoal doe hoaldest 
doe hoalst hai hoalde 
hai hoalt wie hoalden 
wie hoalen wie hebben hoald 

 

Hoaten - haten ik hoatte 
ik hoat doe hoattest 
doe hoatst hai hoatte 
hai hoat wie hoatten 
wie hoaten wie hebben hoat 

 

Holden - houden ik huil 
ik hol doe huilst 
doe holdst hai huil 
hai holdt wie huilen 
wie holden wie hebben holden 

 

Huiven - hoeven ik huifde 
ik huif doe huifdest 
doe huifst hai huifde 
hai huift wie huifden 
wie huiven wie hebben huifd 

 

Jaauwstern - jammeren ik jaauwsterde 
ik jaauwster doe jaauwsterdest 
doe jaauwsterst hai jaauwsterde 
hai jaauwstert wie jaauwsterden 
wie jaauwstern wie hebben jaauwsterd 

 



Jeuzeln - klagen ik jeuzelde 
ik jeuzel doe jeuzeldest 
doe jeuzelst hai jeuzelde 
hai jeuzelt wie jeuzelden 
wie jeuzeln wie hebben jeuzeld 

 

Joagen – jagen              (*) = figuurlek ik joagde (*juig) 
ik joag  doe joagdest (*juigst) 
doe joagst (*jagst) hai joagde (*juig) 
hai joagt (*jagt) wie joagden (*juigen) 
wie joagen wie hebben joagd (*jagd) 

 

Kaauwen - kauwen ik kaauwde 
ik kaauw doe kaauwdest 
doe kaauwst hai kaauwde 
hai kaauwt wie kaauwden 
wie kaauwen wie hebben kaauwd 

 

Kieken - kijken ik keek 
ik kiek doe keekst 
doe kikst hai keek 
hai kikt wie keken 
wie kieken wie hebben keken 

 

Kinnen – kennen / kunnen ik kon 
ik kin doe konst 
doe kinst hai kon 
hai kin wie konden 
wie kinnen wie hebben kind 

 

Kleumen – kleumen – kou lijden ik kleumde 
ik kleum doe kleumdest 
doe kleumst hai kleumde 
hai kleumt wie kleumden 
wie kleumen wie hebben kleumd 

 

Kloagen - klagen ik kloagde 
ik kloag doe kloagdest 
doe kloagst hai kloagde 
hai kloagt wie kloagden 
wie kloagen wie hebben kloagd 

 

Kniepen - knijpen ik kneep 
ik kniep doe kneepst 
doe knipst hai kneep 
hai knipt wie knepen 
wie kniepen wie hebben knepen 

 

Kniezen - gniffelen ik knees 
ik knies doe kneest 
doe knist hai knees 
hai knist wie knezen 
wie kniezen wie hebben knezen 

 



Knippen - knippen ik knipte 
ik knip doe kniptest 
doe knipst hai knipte 
hai knipt wie knipten 
wie knippen wie hebben knipt 

 

Knovveln – duwen - stoten ik knovvelde 
ik knovvel doe knovveldest 
doe knovvelst hai knovvelde 
hai knovvelt wie knovvelden 
wie knovveln wie binnen knovveld 

 

Knuppen - knopen ik knupte 
ik knup doe knuptest 
doe knupst hai knupte 
hai knupt wie knupten 
wie knuppen wie binnen knupt 

 

Knutern - knutselen ik knuterde 
ik knuter doe knuterdest 
doe knuterst hai knuterde 
hai knutert wie knuterden 
wie knutern wie binnen knuterd 

 

Koakeln - kakelen ik koakelde 
ik koakel doe koakeldest 
doe koakelst hai koakelde 
hai koakelt wie koakelden 
wie koakeln wie binnen koakeld 

 

Kommen - komen ik kwam 
ik kom doe kwamst 
doe komst hai kwam 
hai komt wie kwamen 
wie kommen wie binnen kommen 

 

Kopen - kopen ik kocht 
ik koop doe kochtst 
doe koopst hai kocht 
hai koopt wie kochten 
wie kopen wie hebben kocht 

 

Kraaien - kraaien ik kraaide 
ik kraai doe kraaidest 
doe kraaist hai kraaide 
hai kraait wie kraaiden 
wie kraaien wie hebben kraaid 

 

Kraben - krabben ik kraabde 
ik kraab doe kraabdest 
doe kraabst hai kraabde 
hai kraabt wie kraabden 
wie kraben wie hebben kraabd 

 



Kraiveln – vals spelen ik kraivelde 
ik kraivel doe kraiveldest 
doe kraivelst hai kraivelde 
hai kraivelt wie kraivelden 
wie kraiveln wie hebben kraiveld 

 

Kriegen - krijgen ik kreeg 
ik krieg doe kreegst 
doe krigst hai kreeg 
hai krigt wie kregen 
wie kriegen wie hebben kregen 

 

Krimmenaaiern - klagen ik krimmenaaierde 
ik krimmenaaier doe krimmenaaierdest 
doe krimmenaaierst hai krimmenaaierde 
hai krimmenaaiert wie krimmenaaierden 
wie krimmenaaiern wie hebben krimmenaaierd 

 

Kroepen - kruipen ik kroop 
ik kroep doe kroopst 
doe kropst hai kroop 
hai kropt wie kropen 
wie kroepen wie hebben kropen 

 

Krukkeln - sukkelen ik krukkelde 
ik krukkel doe krukkeldest 
doe krukkelst hai krukkelde 
hai krukkelt wie krukkelden 
wie krukkeln wie hebben krukkeld 

 

Krummeln - kruimelen ik krummelde 
ik krummel doe krummeldest 
doe krummelst hai krummelde 
hai krummelt wie krummelden 
wie krummeln wie hebben krummeld 

 

Kwaalmen - kwalmen ik kwaalmde 
ik kwaalm doe kwaalmdest 
doe kwaalmst hai kwaalmde 
hai kwaalmt wie kwaalmden 
wie kwaalmen wie hebben kwaalmd 

 

Kwaalstern - spugen ik kwaalsterde 
ik kwaalster doe kwaalsterdest 
doe kwaalsterst hai kwaalsterde 
hai kwaalstert wie kwaalsterden 
wie kwaalstern wie hebben kwaalsterd 

 

Kwedeln – babbelen - kletsen ik kwedelde 
ik kwedel doe kwedeldest 
doe kwedelst hai kwedelde 
hai kwedelt wie kwedelden 
wie kwedeln wie hebben kwedeld 

 



Kwittjen - spugen ik kwittjede 
ik kwittje doe kwittjedest 
doe kwittjest hai kwittjede 
hai kwittjet wie kwittjeden 
wie kwittjen wie hebben kwittjed 

 

Laigen - liegen ik loog 
ik laig doe loogst 
doe logst hai loog 
hai logt wie logen 
wie laigen wie hebben logen 

 

Leggen - leggen ik legde 
ik leg doe legdest 
doe legst hai legde 
hai legt wie legden 
wie leggen wie hebben legd 

 

Lopen - lopen ik luip 
ik loop doe luipst 
doe lopst hai luip 
hai lopt wie luipen 
wie lopen wie hebben lopen 

 

Lötten - loten ik lötte 
ik löt doe löttest 
doe lötst hai lötte 
hai löt wie lötten 
wie lötten wie hebben löt 

 

Lozen - lozen ik loosde 
ik loos doe loosdest 
doe loost hai loosde 
hai loost wie loosden 
wie lozen wie hebben loosd 

 

Maaien - maaien ik maaide 
ik maai doe maaidest 
doe maaist hai maaide 
hai maait wie maaiden 
wie maaien wie hebben maaid 

 

Maaljoagen – gek doen – gekheid maken ik maaljoagde 
ik maaljoag doe maaljoagdest 
doe maaljoagst hai maaljoagde 
hai maaljoagt wie maaljoagden 
wie maaljoagen wie hebben maaljoagd 

 

Maarken – (op)merken – bemerken ik maarkte 
ik maark doe maarktest 
doe maarkst hai maarkte 
hai maarkt wie maarkten 
wie maarken wie hebben maarkt 

 



Maauwen - miauwen ik maauwde 
ik maauw doe maauwdest 
doe maauwst hai maauwde 
hai maauwt wie maauwden 
wie maauwen wie hebben maauwd 

 

Maggeln – krabbelen – slecht schrijven ik maggelde 
ik maggel doe maggeldest 
doe maggelst hai maggelde 
hai maggelt wie maggelden 
wie maggeln wie hebben maggeld 

 

Maggen - mogen ik mog 
ik mag doe mogst 
doe magst hai mog 
hai mag wie moggen 
wie maggen wie hebben mogd 

 

Mainen - menen ik mainde 
ik main doe maindest 
doe mainst hai mainde 
hai maint wie mainden 
wie mainen wie hebben maind 

 

Melken - melken ik molk 
ik melk doe molkst 
doe melkst hai molk 
hai melkt wie molken 
wie melken wie hebben molken 

 

Mengen - mengen ik mengde 
ik meng doe mengdest 
doe mengst hai mengde 
hai mengt wie mengden 
wie mengen wie hebben mengd 

 

Meten - meten ik mat 
ik meet doe matst 
doe metst hai mat 
hai met wie maten 
wie meten wie hebben meten 

 

Metseln - metselen ik metselde 
ik metsel doe metseldest 
doe metselst hai metselde 
hai metselt wie metselden 
wie metseln wie hebben metseld 

 

Mieden - mijden ik meed 
ik mied doe meedst 
doe midst hai meed 
hai midt wie meden 
wie mieden wie hebben meden 

 



Miegen - plassen ik meeg 
ik mieg doe meegst 
doe migst hai meeg 
hai migt wie megen 
wie miegen wie hebben megen 

 

Miemern - mijmeren ik miemerde 
ik miemer doe miemerdest 
doe miemerst hai miemerde 
hai miemert wie miemerden 
wie miemern wie hebben miemerd 

 

Mindern - verminderen ik verminderde 
ik verminder doe verminderdest 
doe verminderst hai verminderde 
hai vermindert wie verminderden 
wie vermindern wie hebben verminderd 

 

zich Mishebben – zich vergissen ik mishad mie 
ik misheb mie doe mishadst die 
doe mishest die hai mishad zich 
hai mishet zich wie mishadden ons 
wie mishebben ons wie hebben ons mishad 

 

Mishottjen - mislukken ik t mishottjede mie 
ik t mishottjet mie doe t mishottjede die 
doe t mishottjet die hai t mishottjede hom 
hai t mishottjet hom wie t mishottjede ons 
wie t mishottjed ons wie hebben t is ons mishottjed 

 

Mislukken - mislukken ik mislukte 
ik misluk doe misluktest 
doe mislukst hai mislukte 
hai mislukt wie mislukten 
wie mislukken wie binnen mislukt 

 

Moaken - maken ik moakte 
ik moak doe moaktest 
doe moakst hai moakte 
hai moakt wie moakten 
wie moaken wie hebben moakt 

 

Moppern - mopperen ik mopperde 
ik mopper doe mopperdest 
doe mopperst hai mopperde 
hai moppert wie mopperden 
wie moppern wie hebben mopperd 

 

Mottjen - mopperen ik mottjede 
ik mottje doe mottjedest 
doe mottjest hai mottjede 
hai mottjet wie mottjeden 
wie mottjen wie hebben mottjed 

 



Mouten - moeten ik mos 
ik mout doe most 
doe most hai mos 
hai mot wie mozzen 
wie mouten wie hebben mouten 

 

(zoch) Muiten – spijt hebben ik t muitte mie 
ik t muit mie doe t muitte die 
doe t muit die hai t muitte hom 
hai t muit hom wie t muitte ons 
wie t muit ons wie hebben t het ons muit 

 

Nittjen - plagen ik nittjede 
ik nittje doe nittjedest 
doe nittjest hai nittjede 
hai nittjet wie nittjeden 
wie nittjen wie hebben nittjed 

 

Nuigen - uitnodigen ik nuigde 
ik nuig doe nuigdest 
doe nuigst hai nuigde 
hai nuigt wie nuigden 
wie nuigen wie hebben nuigd 

 

Nuimen - noemen ik nuimde 
ik nuim doe nuimdest 
doe nuimst hai nuimde 
hai nuimt wie nuimden 
wie nuimen wie hebben nuimd 

 

Nuzzeln - nestelen ik nuzzelde 
ik nuzzel doe nuzzeldest 
doe nuzzelst hai nuzzelde 
hai nuzzelt wie nuzzelden 
wie nuzzeln wie hebben nuzzeld 

 

Òfbrokkeln - afbrokkelen ik brokkelde òf 
ik brokkel òf doe brokkeldest òf 
doe brokkelst òf hai brokkelde òf 
hai brokkelt òf wie brokkelden òf 
wie brokkeln òf wie hebben òfbrokkeld  

 

Pizzen - plassen ik pisde 
ik pis doe pisdest 
doe pist hai pisde 
hai pist wie pisden 
wie pizzen wie hebben pisd 

 

Ploagen - plagen ik ploagde 
ik ploag doe ploagdest 
doe ploagst hai ploagde 
hai ploagt wie ploagden 
wie ploagen wie hebben ploagd 

 



Plougen - ploegen ik plougde 
ik ploug doe plougdest 
doe plougst hai plougde 
hai plougt wie plougden 
wie plougen wie hebben plougd 

 

Proaten - praten ik proatte 
ik proat doe proattest 
doe proatst hai proatte 
hai proat wie proatten 
wie proaten wie hebben proat 

 

Pulen – peuteren - puilen ik puulde 
ik puul doe puuldest 
doe puulst hai puulde 
hai puult wie puulden 
wie pulen wie hebben puuld 

 

Raaizen - reizen ik raaisde 
ik raais doe raaisdest 
doe raaist hai raaisde 
hai raaist wie raaisden 
wie raaizen wie hebben raaisd 

 

Regen - regenen ik t regende 
ik t  regent doe  
doe  hai  
hai  wie  
wie  wie hebben t het regend 

 

Roupen - roepen ik ruip 
ik roup doe ruipst 
doe ropst hai ruip 
hai ropt wie ruipen 
wie roupen wie hebben roupen 

 

Schaiten - schieten ik schoot 
ik schait doe schootst 
doe schutst hai schoot 
hai schut wie schoten 
wie schaiten wie hebben schoten 

 

Schieten - schijten ik scheet 
ik schiet doe scheetst 
doe schitst hai scheet 
hai schit wie scheten 
wie schieten wie hebben scheten 

 

Schoeven - schuiven ik schoof 
ik schoef doe schoofst 
doe schofst hai schoof 
hai schoft wie schoven 
wie schoeven wie hebben schoven 

 



Schrieven - schrijven ik schreef 
ik schrief doe schreefst 
doe schrifst hai schreef 
hai schrift wie schreven 
wie schrieven wie hebben schreven 

 

Slieten - slijten ik sleet 
ik sliet doe sleetst 
doe slitst hai sleet 
hai slit wie sleten 
wie slieten wie binnen sleten 

 

Slikken – slikken - snoepen ik slikte 
ik slik doe sliktest 
doe slikst hai slikte 
hai slikt wie slikten 
wie slikken wie hebben slikt 

 

Sloagen  - slagen ik sloagde 
ik sloag doe sloagdest 
doe sloagst hai sloagde 
hai sloagt wie sloagden 
wie sloagen wie binnen sloagd 

 

Sloagen - slaan ik sluig 
ik sloag doe sluigst 
doe slagst hai sluig 
hai slagt wie sluigen 
wie sloagen wie hebben sloagen 

 

Sloapen - slapen ik sluip 
ik sloap doe sluipst 
doe slepst hai sluip 
hai slept wie sluipen 
wie sloapen wie hebben sloapen 

 

Snieden - snijden ik sneed 
ik snie doe sneedst 
doe snidst hai sneed 
hai snidt wie sneden 
wie snieden wie hebben sneden 

 

Snoepen - snoepen ik snoepte 
ik snoep doe snoeptest 
doe snoepst hai snoepte 
hai snoept wie snoepten 
wie snoepen wie hebben snoept 

 

Snoetjeknovveln – vrijen - zoenen ik snoetjeknovvelde 
ik snoetjeknovvel doe snoetjeknovveldest 
doe snoetjeknovvelst hai snoetjeknovvelde 
hai snoetjeknovvelt wie snoetjeknovvelden 
wie snoetjeknovveln wie hebben snoetjeknovveld 

 



Snoeven - snuiven ik snoof 
ik snoef doe snoofst 
doe snofst hai snoof 
hai snoft wie snoven 
wie snoeven wie hebben snoven 

 

Snovveln - snuiven ik snovvelde 
ik snovvel doe snovveldest 
doe snovvelst hai snovvelde 
hai snovvelt wie snovvelden 
wie snovveln wie hebben snovveld 

 

Snuvveln - snuffelen ik snuvvelde 
ik snuvvel doe snuvveldest 
doe snuvvelst hai snuvvelde 
hai snuvvelt wie snuvvelden 
wie snuvveln wie hebben snuvveld 

 

Spijen – spugen - overgeven ik spijde 
ik spij doe spijdest 
doe spijst hai spijde 
hai spijt wie spijden 
wie spijen wie hebben spijd 

 

Spoaren - sparen ik spoarde 
ik spoar doe spoardest 
doe spoarst hai spoarde 
hai spoart wie spoarden 
wie spoaren wie hebben spoard 

 

Spoiten - spuiten ik spoot 
ik spoit doe spootst 
doe spoitst hai spoot 
hai spoit wie spoten 
wie spoiten wie hebben spoten 

 

Spoken - spoken ik spookte 
ik spook doe spooktest 
doe spookst hai spookte 
hai spookt wie spookten 
wie spoken wie hebben spookt 

 

Spuilen - spoelen ik spuilde 
ik spuil doe spuildest 
doe spuilst hai spuilde 
hai spuilt wie spuilden 
wie spuilen wie hebben spuild 

 

Sputtern - spatten ik sputterde 
ik sputter doe sputterdest 
doe sputterst hai sputterde 
hai sputtert wie sputterden 
wie sputtern wie hebben sputterd 

 



Steken / ofsteken - (af)steken ik stak (of) 
ik steek (of) doe stakst (of) 
doe stekst (of) hai stak (of) 
hai stekt (of) wie staken (of) 
wie steken (of) wie hebben (of)stoken 

 

Stellen - stellen ik stelde 
ik stel doe steldest 
doe stelst hai stelde 
hai stelt wie stelden 
wie stellen wie hebben steld 

 

Steuren - storen ik steurde 
ik steur doe steurdest 
doe steurst hai steurde 
hai steurt wie steurden 
wie steuren wie hebben steurd 

 

Steuten - stoten ik steutte 
ik steut doe steuttest 
doe steutst hai steutte 
hai steut wie steutten 
wie steuten wie hebben steut 

 

Stoan - staan ik stond 
ik stoa doe stondst 
doe staaist hai stond 
hai staait wie stonden 
wie stoan wie hebben stoan 

 

Stoeken - haperen ik stoekte 
ik stoek doe stoektest 
doe stoekst hai stoekte 
hai stoekt wie stoekten 
wie stoeken wie binnen stoekt 

 

Stoeven - stuiven ik stoof 
ik stoef doe stoofst 
doe stofst hai stoof 
hai stoft wie stoven 
wie stoeven wie hebben/binnen stoven 

 

Stoppen - stoppen ik stopte 
ik stop doe stoptest 
doe stopst hai stopte 
hai stopt wie stopten 
wie stoppen wie hebben stopt 

 

Strompeln - strompelen ik strompelde 
ik strompel doe strompeldest 
doe strompelst hai strompelde 
hai strompelt wie strompelden 
wie strompeln wie hebben strompeld 

 



Taargen - tergen ik taargde 
ik taarg doe taargdest 
doe taargst hai taargde 
hai taargt wie taargden 
wie taargen wie hebben taargd 

 

Teren - teren ik teerde 
ik teer doe teerdest 
doe teerst hai teerde 
hai teert wie teerden 
wie teren wie hebben teerd 

 

Tiepeln – soort spel ik tiepelde 
ik tiepel doe tiepeldest 
doe tiepelst hai tiepelde 
hai tiepelt wie tiepelden 
wie tiepeln wie hebben tiepeld 

 

Tikken - tikken ik tikte 
ik tik doe tiktest 
doe tikst hai tikte 
hai tikt wie tikten 
wie tikken wie hebben tikt 

 

Timmern - timmeren ik timmerde 
ik timmer doe timmerdest 
doe timmerst hai timmerde 
hai timmert wie timmerden 
wie timmern wie hebben timmerd 

 

Tjaauweln - kletsen ik tjaauwelde 
ik tjaauwel doe tjaauweldest 
doe tjaauwelst hai tjaauwelde 
hai tjaauwelt wie tjaauwelden 
wie tjaauweln wie hebben tjaauweld 

 

Toakeln - takelen ik toakelde 
ik toakel doe toakeldest 
doe toakelst hai toakelde 
hai toakelt wie toakelden 
wie toakeln wie hebben toakeld 

 

Tochten - tochten ik t tochtte 
ik t tocht doe  
doe  hai  
hai  wie  
wie  wie hebben t het tocht 

 

Toentjen - tuinieren ik toentjede 
ik toentje doe toentjedest 
doe toentjest hai toentjede 
hai toentjet wie toentjeden 
wie toentjen wie hebben toentjed 

 



Tonen - tonen ik toonde 
ik toon doe toondest 
doe toonst hai toonde 
hai toont wie toonden 
wie tonen wie hebben toond 

 

Treuren  - treuren - rouwen ik treurde 
ik treur doe treurdest 
doe treurst hai treurde 
hai treurt wie treurden 
wie treuren wie hebben treurd 

 

Trevven - treffen ik trof 
ik tref doe trofst 
doe trefst hai trof 
hai treft wie trovven 
wie trevven wie hebben trovven 

 

Trillen - trillen ik trilde 
ik tril doe trildest 
doe trilst hai trilde 
hai trilt wie trilden 
wie trillen wie hebben trild 

 

Uutfoetern - berispen ik foeterde uut 
ik foeter uut doe foeterdest uut 
doe foeterst uut hai foeterde uut 
hai foetert uut wie foeterden uut 
wie foetern uut wie hebben uutfoeterd 

 

Uutlangen - uitreiken ik langde uut 
ik lang uut doe langdest uut 
doe langst uut hai langde uut 
hai langt uut wie langden uut 
wie langen uut wie hebben uutlangd 

 

Valen - vallen ik vuil 
ik vaal doe vuilst 
doe vaalst hai vuil 
hai vaalt wie vuilen 
wie valen wie binnen valen 

 

Verdroagen - verdragen ik verdruig 
ik verdroag doe verdruigst 
doe verdragst hai verdruig 
hai verdragt wie verdruigen 
wie verdroagen wie hebben verdroagen 

 

zok Vergizzen – zich vergissen ik vergisde mie 
ik vergis mie doe vergisdest die 
doe vergist die hai vergisde zich 
hai vergist zich wie vergisden ons 
wie vergizzen ons wie hebben ons vergisd 

 



Vergraimen – vermorsen ik vergraimde 
ik vergraim doe vergraimdest 
doe vergraimst hai vergraimde 
hai vergraimt wie vergraimden 
wie vergraimen wie hebben vergraimd 

 

Verhinneweren - vernielen ik verhinneweerde 
ik verhinneweer doe verhinneweerdest 
doe verhinneweerst hai verhinneweerde 
hai verhinneweert wie verhinneweerden 
wie verhinneweren wie hebben verhinneweerd 

 

Verkloaren - verkloaren ik verkloarde 
ik verkloar doe verkloardest 
doe verkloarst hai verkloarde 
hai verkloart wie verkloarden 
wie verkloaren wie hebben verkloard 

 

Verlaizen - verliezen ik verloor 
ik verlais doe verloorst 
doe verlust hai verloor 
hai verlust wie verloren 
wie verlaizen wie hebben verloren 

 

Versloagen - verslaan ik versluig 
ik versloag doe versluigst 
doe verslagst hai versluig 
hai verslagt wie versluigen 
wie versloagen wie hebben versloagen 

 

Vertellen - vertellen ik vertelde 
ik vertel doe verteldest 
doe vertelst hai vertelde 
hai vertelt wie vertelden 
wie vertellen wie hebben verteld 

 

Verzoameln - verzamelen ik verzoamelde 
ik verzoamel doe verzoameldest 
doe verzoamelst hai verzoamelde 
hai verzoamelt wie verzoamelden 
wie verzoameln wie hebben verzoameld 

 

Vrieven - wrijven ik vreef 
ik vrief doe vreefst 
doe vrifst hai vreef 
hai vrift wie vreven 
wie vrieven wie hebben vreven 

 

Vroagen - vragen ik vruig 
ik vroag doe vruigst 
doe vragst hai vruig 
hai vragt wie vruigen 
wie vroagen wie hebben vroagd 

 



Vrouten - wroeten ik vroutte 
ik vrout doe vrouttest 
doe vroutst hai vroutte 
hai vrout wie vroutten 
wie vrouten wie hebben vrout 

 

Vruiten - wroeten ik vruitte 
ik vruit doe vruittest 
doe vruitst hai vruitte 
hai vruit wie vruitten 
wie vruiten wie hebben vruit 

 

Waiten - weten ik wis 
ik wait doe wist 
doe waist hai wis 
hai wait wie wisten 
wie waiten wie hebben waiten 

 

Wezen - zijn ik was 
ik bin doe wast 
doe bist hai was 
hai is wie waren 
wie binnen wie binnen west 

 

Worden - worden ik werd 
ik word doe werdst 
doe wordst hai werd 
hai wordt wie werden 
wie worden wie binnen worden 

 

Zaailen - zeilen ik zaailde 
ik zaail doe zaaildest 
doe zaailst hai zaailde 
hai zaailt wie zaailden 
wie zaailen wie binnen zaaild 

 

Zaalven - zalven ik zaalfde 
ik zaalf doe zaalfdest 
doe zaalfst hai zaalfde 
hai zaalft wie zaalfden 
wie zaalven wie binnen zaalfd 

 

Zabbeln - sabbelen ik zabbelde 
ik zabbel doe zabbeldest 
doe zabbelst hai zabbelde 
hai zabbelt wie zabbelden 
wie zabbeln wie hebben zabbeld 

 

Zain - zien ik zag 
ik zai doe zagst 
doe zugst hai zag 
hai zugt wie zagen 
wie zain wie hebben zain 

 



Zeggen - zeggen ik zee 
ik zeg doe zeest 
doe zegst hai zee 
hai zegt wie zeden 
wie zeggen wie hebben zegd 

 

Zellen - zullen ik zol 
ik zel doe zolst 
doe zelst hai zol 
hai zel wie zollen 
wie zellen wie hebben zeld 

 

Zemeln - zeuren ik zemelde 
ik zemel doe zemeldest 
doe zemelst hai zemelde 
hai zemelt wie zemelden 
wie zemeln wie hebben zemeld 

 

Zetten - zetten ik zette 
ik zet doe zettest 
doe zetst hai zette 
hai zet wie zetten 
wie zetten wie hebben zet 

 

Zeuren - zeuren ik zeurde 
ik zeur doe zeurdest 
doe zeurst hai zeurde 
hai zeurt wie zeurden 
wie zeuren wie hebben zeurd 

 

Zeven - zeven ik zeefde 
ik zeef doe zeefdest 
doe zeefst hai zeefde 
hai zeeft wie zeefden 
wie zeven wie hebben zeefd 

 

Zingen - zingen ik zong 
ik zing doe zongst 
doe zingst hai zong 
hai zingt wie zongen 
wie zingen wie hebben zongen 

 

Zitten - zitten ik zat 
ik zit doe zatst 
doe zitst hai zat 
hai zit wie zaten 
wie zitten wie hebben zeten 

 

Zoagen - zagen ik zoagde 
ik zoag doe zoagdest 
doe zoagst hai zoagde 
hai zoagt wie zoagden 
wie zoagen wie hebben zoagd 

 



Zoegen - zuigen ik zoog 
ik zoeg doe zoogst 
doe zogst hai zoog 
hai zogt wie zogen 
wie zoegen wie hebben zogen 

 

Zoepen - zuipen ik zoop 
ik zoep doe zoopst 
doe zopst hai zoop 
hai zopt wie zopen 
wie zoepen wie hebben zopen 

 

Zoezen - zeuren ik zoesde 
ik zoes doe zoesdest 
doe zoest hai zoesde 
hai zoest wie zoesden 
wie zoezen wie hebben zoesd 

 

Zuiken - zoeken ik zöchte 
ik zuik doe zöchtest 
doe zöchst hai zöchte 
hai zöcht wie zöchten 
wie zuiken wie hebben zöcht 

 

Zuvern - zuiveren ik zuverde 
ik zuver doe zuverdest 
doe zuverst hai zuverde 
hai zuvert wie zuverden 
wie zuvern wie hebben zuverd 

 

Zuzoien – schommelen - wiegen ik zuzoide 
ik zuzoi doe zuzoidest 
doe zuzoist hai zuzoide 
hai zuzoit wie zuzoiden 
wie zuzoien wie hebben zuzoid 
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