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Basislijst van onregelmatige werkwoorden en hun verleden tijdsvormen 

Infinitief Enkelvoud  

ik/jij/hij/zij/u/het 

Meervoud  

wij/jullie/zij 

Betekenis in je eigen taal 

bakken bakte bakten   

bedriegen bedroog bedrogen   

beginnen begon begonnen   

bezoeken bezocht bezochten   

bidden bad baden   

bieden bood boden   

bijten beet beten   

blazen blies bliezen   

blijven bleef bleven   

braden braadde braadden   

breken brak braken   

brengen bracht brachten   

buigen boog bogen   

denken dacht dachten   

dragen droeg droegen   

droegen deed deden   

drinken dronk dronken   

duiken dook doken   

dwingen dwong dwongen   

eten at aten   

fluiten floot floten   

genezen genas genazen   

genieten genoot genoten   

geven gaf gaven   

gaven goot goten   

glijden gleed gleden   

graven groef groeven   

grijpen greep grepen   

hangen hing hingen   

hebben had hadden   

helpen hielp hielpen   

houden hield hielden   

kiezen koos kozen   

kijken keek keken   
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klimmen klom klommen   

klinken klonk klonken   

knijpen kneep knepen   

kopen kocht kochten   

krijgen kreeg kregen   

krimpen kromp krompen   

kunnen kon konden   

lachen lachte lachten   

laden laadde laadden   

laten liet lieten   

lezen las lazen   

liegen loog logen   

liggen lag lagen   

lijden leed leden   

lopen liep liepen   

mogen mocht mochten   

moeten moest moesten   

nemen nam namen   

raden raadde raadden   

rijden reed reden   

roepen riep riepen   

ruiken rook roken   

scheiden scheidde scheidden   

schelden schold scholden   

schenken schonk schonken   

scheren schoor schoren   

schieten schoot schoten   

schijnen scheen schenen   

schrijven schreef schreven   

schrikken schrok schrokken   

schuiven schoof schoven   

slapen sliep sliepen   

slaan sloeg sloegen   

sluipen sloop slopen   

sluiten sloot sloten   

smelten smolt smolten   

snijden sneed sneden   

snuiten snoot snoten   

snuiven snoof snoven   
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spreken sprak spraken   

springen sprong sprongen   

spuiten spoot spoten   

steken stak staken   

stelen stal stalen   

sterven stierf stierven   

staan stond stonden   

stinken stonk stonken   

strijden streed streden   

strijken streek streken   

trekken trok trokken   

vallen viel vielen   

vangen ving vingen   

varen voer voeren   

vechten vocht vochten   

verdwijnen verdween verdwenen   

vergeten vergat vergaten   

verliezen verloor verloren   

vermijden vermeed vermeden   

vinden vond vonden   

vliegen vloog vlogen   

vragen vroeg vroegen   

wegen woog wogen   

werpen wierp wierpen   

weten wist wisten   

wijzen wees wezen   

winnen won wonnen   

worden werd werden   

wrijven wreef wreven   

zeggen zei zeiden   

zenden zond zonden   

zingen zong zongen   

zijn was waren   

zitten zat zaten   

zoeken zocht zochten   

zuigen zoog zoog   

zullen zou zouden   

zwemmen zwom zwommen   

zwijgen zweeg zwegen   
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