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Werkwoorden IE1: Spelling PV verleden tijd

Spelling PV verleden tijd zwakke werkwoorden (basis)
INF.
e.v.
1. ik
2. jij/u
3. hij
Zij
Het

Lachen

wachten

verbannen branden

lachte
lachte

wachtte
wachtte

verbande
verbande

brandde
brandde

lachte

wachtte

verbande

brandde

m.v.
1. wij
2. jullie lachten
3. zij

wachtten verbanden brandden

Bij de juiste uitspraak kan je de vervoeging
‐de(n) of –te(n) van een zwak vervoegde PV
verleden tijd hóren! Het punt is dat veel Ne‐
derlanders (regio A’dam) b.v. bij de verle‐
den tijd van reizen (reisde) een |s| uitspre‐
ken i.p.v. een |z|. Daardoor zeggen zij dan
foutief reiste waar het reisde moet zijn.
En hierom is dus ’t KoFSCHiP uitgevonden.
De t, k, f, s, ch en p zijn namelijk stemloze
medeklinkers en als die de laatste letter van
STAM zijn, kan daar alleen maar ‐te(n) ach‐
ter komen omdat de t ook stemloos is.

De algemene regel voor de zwakke verleden tijd is:
Laatste letter
STAM is één v/d
medeklinkers uit

‘t KoFSCHiP

} + te(n)

In alle andere gevallen is De uit‐
gang –de(n).
In plaats van ’t KoFSCHiP wordt
ook ’t FoKSCHaaP gebruikt.

Bij werkwoorden waarvan de stam eindigt op een z of
een v (beven, blozen, durven, reizen, peinzen etc.), is
STAM = Infinitief min -en
er een verschil tussen de stam (bev, bloz, durv, reiz,
peinz) en de ik‐vorm (b.v. beef, bloos, durf, reis, peins). Bij de vervoeging schrijven we eerst de ik‐vorm
maar hangt de keuze –te(n) of –de(n) af van de vraag of de v dan wel de z van de stam deel uitmaakt van
’t KoFSCHiP.
Antwoord: nee. Dus: ‐de(n).
>> (bev‐) beefde, (bloz‐) bloosde, (durv‐) durfde, (peinz‐) peinsde
LET OP: vergroten>vergrootte; verbreden>verbreedde; poten>pootte; missen>miste; misten>mistte
A. Vul de bijbehorende verleden-tijdsvormen in. Kijk naar het voorbeeld.
Voorbeeld: praten – ik praatte

1. haten
2. verven
3. rusten
4. vrezen
5. ontmoeten
6. fietsen
7. reizen
8. branden
9. missen
10. vluchten

ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

erven
laden
verbreden
razen
spellen
spelden
durven
wachten
fronsen
plenzen

ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

B. Doe hetzelfde met wij. Voorbeeld: praten – wij praatten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wij
wij
wij
wij
wij
wij
wij

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

8. wij _______________
9. wij _______________
10. wij _______________
11. wij _______________
12. wij _______________
13. wij _______________
14. wij _______________

15.
16.
17.
18.
19.
20.

wij
wij
wij
wij
wij
wij

________________
________________
________________
________________
________________
________________
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C. Vul de verleden tijd in van de gegeven werkwoorden.
1. Hij (redden) ___ zich met slechts heel eenvoudige hulpmiddelen.
2. De zwervertjes (aftuigen) ___ de toeristen helemaal af.
3. De bom (barsten) ___ toen hij deed alsof er niets aan de hand was.
4. De schaatsers (omhelzen) ___ elkaar na het passeren van de finish.
5. Hij (durven) ___ haar niet aan te kijken.
6. De manager (achten) ___ het niet nodig de problemen bij de bron aan te pakken.
7. De gemeente (verbreden) ___ de weg alvast met het oog op het wielerkampioenschap.
8. Wie (verspreiden) ___ al die roddels?
9. De milities (bevrijden) ___ de gevangenen.
10. Ze (ontluizen) ___ haar kat met grote regelmaat.
11. Het gesprek (leiden) ___ niet tot een verbetering van de situatie.
12. Hij was iemand die zelf wel (bepalen) ___ wat hij wel en niet deed.
13. Hij (overpeinzen) ___ zijn zonden maar kwam er niet echt uit.
14. Ik vroeg hem of het al (wennen) ___ dat hij nu alleen was.
15. Marieke (wenden) ___ zich met haar klachten tot mevrouw Lillipatie.
16. Hij (vergroten) ___ de foto tot posterformaat.
17. In die tijd (reizen) ___ we meestal per trein.
18. Hij (besteden) ___ maar niet teveel aandacht aan dat schreeuwerige mens.
19. We (zweven) ___ met de paraglider tussen de bergen.
20. Ik (missen) ___ de spanning een beetje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

8. __________________
9. __________________
10. __________________
11. __________________
12. __________________
13. __________________
14. __________________

D. Verbeter de foute werkwoordsvormen. Geef dus de
1. Hij groete zijn collega’s hartelijk.
2. Wij wachtte gisteren meer dan een uur.
3. Het meisje beantwoordte niet eens de simpelste vraag.
4. In die tijd verhuisten we om het jaar.
5. Het gonste van de geruchten.
6. Hij fronsde zijn wenkbrauwen.
7. Jij rondte je studie binnen twee jaar af.
8. Wij redde het niet binnen de gestelde tijd.
9. Wij verbaazden ons over de lesuitval.
10. Hij lachtte zich een deuk.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

juiste PV verleden tijd.

1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
5. ______________________
6. ______________________
7. ______________________
8. ______________________
9. ______________________
10. _____________________

E. Geef van elk van de werkwoorden uit D de STAM
en de ik-vorm.
STAM

1.
2.
3.
4.
5.

Ik-vorm

STAM

Ik-vorm

6.
7.
8.
9.
10.
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