
Werkwoorden met klankverandering 

IJ è EE 

Infinitief  Stam  V.T. enk.  V.T. meerv . 
bedrijven bedrijf bedreef bedreven 
bezwijken bezwijk bezweek bezweken 
bijten bijt beet beten 
blijken blijk bleek bleken 
blijven blijf bleef bleven 
drijven drijf dreef dreven 
glijden glijd gleed gleden 
grijpen grijp greep grepen 
kijken kijk keek keken 
kijven kijf keef keven 
knijpen knijp kneep knepen 
krijgen krijg kreeg kregen 
lijden lijd leed leden 
lijken lijk leek leken 
mijden mijd meed meden 
omschrijven omschrijf omschreef omschreven 
onderwijzen onderwijs onderwees onderwezen 
overdrijven overdrijf overdreef overdreven 
overlijden overlijd overleed overleden 
rijden rijd reed reden 
rijzen rijs rees rezen 
schijnen schijn scheen schenen 
schrijden schrijd schreed schreden 
schrijven schrijf schreef schreven 
slijpen slijp sleep slepen 
slijten slijt sleet sleten 
smijten smijt smeet smeten 
snijden snijd sneed sneden 
spijten spijt speet speten 
stijgen stijg steeg stegen 
strijden strijd streed streden 
strijken strijk streek streken 
verdwijnen verdwijn verdween verdwenen 
vergelijken vergelijk vergeleek vergeleken 
wijzen wijs wees wezen 



wrijven wrijf wreef wreven 
zwijgen zwijg zweeg zwegen 

 

 

IN è ON / IM è OM / ING è ONG / INK è ONK / IK è OK 

Infinitief  Stam  V.T. enk. V.T. meerv. 
bedingen beding bedong bedongen 
beginnen begin begon begonnen 
binden bind bond bonden 
blinken blink blonk blonken 
dringen dring drong drongen 
drinken drink dronk dronken 
dwingen dwing dwong dwongen 
glimmen glim glom glommen 
klimmen klim klom klommen 
klinken klink klonk klonken 
ondervinden ondervind ondervond ondervonden 
overwinnen overwin overwon overwonnen 
schrikken schrik schrok schrokken 
slinken slink slonk slonken 
springen spring sprong sprongen 
stinken stink stonk stonken 
verslinden verslind verslond verslonden 
verzinnen verzin verzon verzonnen 
vinden vind vond vonden 
winnen win won wonnen 
wringen wring wrong wrongen 
zingen zing zong zongen 
zinken zink zonk zonken 

 

 
I è A 

Infinitief  Stam  V.T. enk. V.T. meerv.  
bidden bid bad baden 
liggen lig lag lagen 
zitten zit zat zaten 



IE è OO 

Infinitief  Stam  V.T. enk. V.T. meerv. 
bedriegen bedrieg bedroog bedrogen 
bieden bied bood boden 
genieten geniet genoot genoten 
gieten giet goot goten 
kiezen kies koos kozen 
liegen lieg loog logen 
schieten schiet schoot schoten 
verbieden verbied verbood verboden 
verliezen verlies verloor verloren 
vliegen vlieg vloog vlogen 
vriezen vries vroor vroren 

 
 

AA è OE 

Infinitief  Stam  V.T. enk. V.T. meerv. 
dragen draag droeg droegen 
ervaren ervaar ervoer ervoeren 
graven graaf groef groeven 
jagen jaag joeg joegen 
ondervragen ondervraag ondervroeg ondervroegen 
slaan sla sloeg sloegen 
varen vaar voer voeren 
vragen vraag vroeg vroegen 

 
 

AA è IE 

Infinitief  Stam  V.T. enk. V.T. meerv. 
blazen blaas blies bliezen 
laten laat liet lieten 
slapen slaap sliep sliepen 

 



A è I 

Infinitief  Stam  V.T. enk. V.T. meerv. 
gaan ga ging gingen 
hangen hang hing hingen 
vangen vang ving vingen 

 
 
EE è A 

Infinitief  Stam  V.T. enk.  V.T. meerv. 
bevelen beveel beval bevalen 
breken breek brak braken 
eten eet at aten 
genezen genees genas genazen 
geven geef gaf gaven 
lezen lees las lazen 
meten meet mat maten 
nemen neem nam namen 
omgeven omgeef omgaf omgaven 
onderbreken onderbreek onderbrak onderbraken 
spreken spreek sprak spraken 
steken steek stak staken 
stelen steel stal stalen 
treden treed trad traden 
vergeten vergeet vergat vergaten 

 
 

EE è OO 

Infinitief  Stam  V.T. enk. V.T. meerv. 
bewegen beweeg bewoog bewogen 
overwegen overweeg overwoog overwogen 
scheren scheer schoor schoren 
wegen weeg woog wogen 

 

  



UI è OO 

Infinitief  Stam  V.T. enk. V.T. meerv. 
buigen buig boog bogen 
duiken duik dook doken 
fluiten fluit floot floten 
kruipen kruip kroop kropen 
ruiken ruik rook roken 
schuiven schuif schoof schoven 
sluipen sluip sloop slopen 
sluiten sluit sloot sloten 
spuiten spuit spoot spoten 
zuigen zuig zoog zogen 

 
 

E è O 

Infinitief  Stam  V.T. enk. V.T. meerv. 
delven delf dolf dolven 
gelden geld gold golden 
melken melk molk molken 
schelden scheld schold scholden 
schenden schend schond schonden 
schenken schenk schonk schonken 
treffen tref trof troffen 
trekken trek trok trokken 
vechten vecht vocht vochten 
verbergen verberg verborg verborgen 
vertrekken vertrek vertrok vertrokken 
vlechten vlecht vlocht vlochten 
zenden zend zond zonden 
zwellen zwel zwol zwollen 
zwemmen zwem zwom zwommen 

 

 

 

 



E è A 

Infinitief  Stam  V.T. enk. V.T. meerv. 
bedenken bedenk bedacht bedachten 
brengen breng bracht brachten 
denken denk dacht dachten 
hebben heb had hadden 

E è IE 

Infinitief  Stam  V.T. enk. V.T. meerv. 
bederven bederf bedierf bedierven 
heffen hef hief hieven 
helpen help hielp hielpen 
scheppen schep schiep schiepen 
sterven sterf stierf stierven 
werven werf wierf wierven 
zwerven zwerf zwierf zwierven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UITZONDERINGEN 

Infinitief  Stam  V.T. enk.  V.T. meerv. 
bezoeken bezoek bezocht bezochten 
doen doe deed deden 
doorstaan doorsta doorstond doorstonden 
houden houd hield hielden 
komen kom kwam kwamen 
kopen koop kocht kochten 
kunnen kan kon konden 
lopen loop liep liepen 
moeten moet moest moesten 
mogen mag mocht mochten 
neigen neig neeg negen 
onderzoeken onderzoek onderzocht onderzochten 
overvallen overval overviel overvielen 
roepen roep riep riepen 
staan sta stond stonden 
vallen val viel vielen 
verkopen verkoop verkocht verkocht 
voorzien voorzie voorzag voorzagen 
weten weet wist wisten 
willen wil wou wilden 
worden word werd werden 
zeggen zeg zei zeiden 
zien zie zag zagen 
zijn ben was waren 
zoeken zoek zocht zochten 
zullen zal zou zouden 

 


