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Verbes Irreguliers 3eme 
 

 Infinitif : Imparfait sing : Imparfait plur : Participe passé : Traduction : 

      

1. aankomen * kwam  aan  kwamen  aan  aangekomen  arriver 

2.  aannemen  nam  aan  namen  aan  aangenomen  accepter  

3.  aanspreken  sprak  aan  spraken  aan  aangesproken  s'adresser à (quelqu'un) 

4.  aantrekken trok  aan trokken  aan aangetrokken  mettre (un vêtement), attirer 

5.  achterlaten  liet  achter  lieten  achter achtergelaten  laisser derrière soi 

6.  afgeven  gaf  af  gaven  af  afgegeven  remettre, délivrer 

7.  afschrikken  schrok  af  schrokken  af  afgeschrokken  effrayer 

8.  afsluiten  sloot  af  sloten  af  afgesloten  couper, fermer 

9.  bakken  bakte  bakten  gebakken  cuire 

10.  beginnen * begon  begonnen  begonnen  commencer 

11.  begrijpen  begreep  begrepen  begrepen  comprendre 

12.  besluiten  besloot  besloten  besloten  décider 

13.  bestaan  bestond  bestonden  bestaan  exister 

14.  bewegen  bewoog  bewogen  bewogen  bouger, se mouvoir 

15.  bezoeken  bezocht  bezochten  bezocht  visiter 

16.  bidden  bad  baden  gebeden  prier 

17.  bieden  bood  boden  geboden  offrir 

18.  bijhouden  hield  bij  hielden  bij  bijgehouden  tenir (un journal) 

19.  bijten  beet  beten  gebeten  mordre 

20.  binden  bond  bonden  gebonden  lier 

21.  blijken *  bleek  bleken  gebleken  s'avérer, apparaître 

22.  blijven * bleef bleven  gebleven  rester 

23.  blinken  blonk  blonken  geblonken  rayonner, briller 

24.  breken  brak  braken  gebroken  casser 

25.  brengen  bracht  brachten  gebracht  apporter 

26.  buigen  boog  bogen  gebogen  plier 

27.  denken  dacht  dachten  gedacht  penser 

28.  doen  deed  deden  gedaan  faire 

29.  doorbrengen  bracht  door  brachten  door  doorgebracht  passer, séjourner 

30.  doorgaan * ging  door  gingen  door  doorgegaan  avoir lieu (qqch.) / continuer 

31.  dragen  droeg  droegen  gedragen  porter 

32.  drinken  dronk  dronken  gedronken  boire 

33.  duiken  dook  doken  gedoken  plonger 

34.  eten  at  aten  gegeten  manger 

35.  fluiten  floot  floten  gefloten  siffler 

36.  gaan * ging  gingen  gegaan  aller 

37.  zich gedragen  gedroeg  gedroegen  gedragen  se comporter 

38.  genieten  genoot  genoten  genoten  profiter de, jouir de 

39.  geven  gaf  gaven  gegeven  donner 

40.  gieten  goot  goten  gegoten  verser 

41.  hangen  hing  hingen  gehangen  pendre, être accroché 

42.  hebben  had  hadden  gehad  avoir 

43.  heffen  hief  hieven  geheven  soulever 

44.  helpen  hielp  hielpen  geholpen  aider 

45.  herlezen  herlas  herlazen  herlezen  relire 
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46.  heten  heette  heetten  geheten  s'appeler 

47.  houden  hield  hielden  gehouden  tenir, garder 

48.  inslapen * sliep  in  sliepen  in  ingeslapen  s'endormir 

49.  kiezen  koos  kozen  gekozen  choisir 

50.  kijken  keek  keken  gekeken  regarder 

51.  klimmen  klom  klommen  geklommen  escalader, grimper 

52.  klinken  klonk  klonken  geklonken  sonner 

53.  komen * kwam  kwamen  gekomen  venir 

54.  kopen  kocht  kochten  gekocht  acheter 

55.  krijgen  kreeg  kregen  gekregen  recevoir 

56.  kunnen  kon  konden  gekund  pouvoir (capacité) 

57.  lachen  lachte  lachten  gelachen  rire 

58.  laten  liet  lieten  gelaten  laisser 

59.  lezen  las  lazen  gelezen  lire 

60.  liegen  loog  logen  gelogen  mentir 

61.  liggen  lag  lagen  gelegen  être couché, se trouver 

62.  lijden (aan)  leed  leden  geleden  souffrir (d'une maladie) 

63.  lijken (op)  leek  leken  geleken  ressembler (à) 

64.  lopen  liep  liepen  gelopen  courir 

65.  moeten  moest  moesten  gemoeten  devoir 

66.  mogen  mocht  mochten  gemogen  pouvoir (permission) 

67.  nadenken  dacht  na  dachten  na  nagedacht  réfléchir 

68.  nadoen  deed  na  deden  na  nagedaan  imiter 

69.  nagaan  ging  na  gingen  na  nagegaan  vérifier, contrôler 

70.  nemen  nam  namen  genomen  prendre 

71.  omgaan  ging  om  gingen  om  omgegaan  fréquenter (qqn.) 

72.  omslaan  sloeg  om  sloegen  om  omgeslagen  tourner 

73.  onderbreken  onderbrak  onderbraken  onderbroken  interrompre 

74.  onderhouden  onderhield  onderhielden  onderhouden  entretenir 

75.  onderzoeken  onderzocht  onderzochten  onderzocht  examiner 

76.  ontbijten  ontbeet  ontbeten  ontbeten  déjeuner 

77.  onthouden  onthield  onthielden  onthouden  retenir 

78.  ontspannen  ontspande  ontspanden  ontspannen  (se) détendre 

79.  ontvangen  ontving  ontvingen  ontvangen  recevoir 

80.  ontwerpen  ontwierp  ontwierpen  ontworpen  projeter, concevoir 

81.  ontwijken  ontweek  ontweken  ontweken  éviter 

82.  opeten  at  op  aten  op  opgegeten  manger 

83.  opgeven  gaf  op  gaven  op  opgegeven  abandonner 

84.  ophangen  hing  op  hingen  op  opgehangen  raccrocher (le téléphone) 

85.  opkijken  keek  op  keken  op  opgekeken  lever les yeux sur 

86.  opnemen  nam  op  namen  op  opgenomen  enregistrer 

87.  opschieten  schoot  op  schoten  op  opgeschoten  se dépêcher 

88.  opslaan  sloeg  op  sloegen  op  opgeslagen  sauvegarder 

89.  opstaan  stond  op  stonden  op  opgestaan  se lever 

90.  optreden  trad  op  traden  op  opgetreden  se produire sur scène 

91.  opvallen * viel  op  vielen  op  opgevallen  frapper, remarquer 

92.  overdrijven  overdreef  overdreven  overdreven  exagérer 

93.  overgaan * ging  over  gingen  over  overgegaan  sonner, tinter (téléphone...) 

94.  overkomen  overkwam  overkwamen  overkomen  arriver (à quelqu'un) 

95.  overlezen  las  over  lazen  over  overgelezen  relire (pour corriger) 

96.  overlijden * overleed  overleden  overleden  décéder 
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97.  oversteken  stak  over  staken  over  overgestoken  traverser 

98.  overzitten  zat  over  zaten  over  overgezeten  redoubler 

99.  paardrijden  reed  paard  reden  paard  paardgereden  faire du cheval 

100.  raden  raadde  raadden  geraden  deviner 

101. rijden reed reden gereden rouler 

102. roepen riep riepen geroepen crier 

103. scheiden scheidde scheidden gescheiden séparer 

104. schenken schonk schonken geschonken verser, donner en cadeau 

105. scheppen schiep schiepen geschapen créer 

106. schieten schoot schoten geschoten tirer (avec une arme) 

107. schijnen scheen schenen geschenen briller, sembler 

108. schrijven schreef schreven geschreven écrire 

109. schrikken * schrok schrokken geschrokken avoir peur 

110. slaan sloeg sloegen geslagen frapper 

111. slapen sliep sliepen geslapen dormir 

112. sluiten sloot sloten gesloten fermer 

113. snijden sneed sneden gesneden couper 

114. spannen spande spanden gespannen tendre 

115. spreken sprak spraken gesproken parler 

116. springen sprong sprongen gesprongen sauter 

117. staan stond stonden gestaan être debout 

118. steken stak staken gestoken introduire, mettre, piquer 

119. stelen stal stalen gestolen voler (dérober) 

120. sterven * stierf stierven gestorven mourir 

121. terugbrengen bracht  terug brachten  terug teruggebracht rapporter 

122. terugkrijgen kreeg  terug kregen  terug teruggekregen recevoir en retour 

123. toelaten liet   toe lieten  toe toegelaten autoriser 

124. treden trad traden getreden aller, marcher 

125. treffen trof troffen getroffen toucher 

126. trekken trok trokken getrokken tirer 

127. uitblinken blonk  uit blonken  uit uitgeblonken exceller, briller 

128. uitgaan * ging  uit gingen  uit uitgegaan sortir 

129. uitgeven gaf  uit gaven  uit uitgegeven dépenser 

130. uitkijken naar keek  uit naar keken  uit naar uitgekeken naar aspirer à 

131. uitlachen lachte   uit lachten   uit uitgelachen rire de, se moquer de 

132. uitslapen sliep   uit sliepen   uit uitgeslapen faire la grasse matinée 

133. uitspreken sprak   uit spraken   uit uitgesproken prononcer 

134. uitvallen * viel   uit vielen   uit uitgevallen tomber, être supprimé 

135. uitvinden vond   uit vonden   uit uitgevonden inventer 

136. uitzoeken zocht   uit zochten   uit uitgezocht rechercher 

137. vallen * viel vielen gevallen tomber 

138. vangen ving vingen gevangen attraper 

139. varen voer voeren gevaren naviguer 

140. vechten vocht vochten gevochten se battre 

141. verbieden verbood verboden verboden interdire 

142. verbinden verbond verbonden verbonden relier 

143. verblijven verbleef verbleven verbleven séjourner 

144. verdenken verdacht verdachten verdacht soupçonner, suspecter 

145. verdragen verdroeg verdroegen verdragen supporter 

146. verdrinken verdronk verdronken verdronken se noyer 

147. verdwijnen * verdween verdwenen verdwenen disparaître 
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148. vergelijken vergeleek vergeleken vergeleken comparer 

149. vergeten vergat vergaten vergeten oublier 

150. verkopen verkocht verkochten verkocht vendre 

151. verlaten verliet verlieten verlaten quitter 

152. verliezen verloor verloren verloren perdre 

153. vermijden vermeed vermeden vermeden éviter 

154. verschijnen * verscheen verschenen verschenen apparaître 

155. verstaan verstond verstonden verstaan comprendre 

156. vertrekken * vertrok vertrokken vertrokken partir 

157. verwijten verweet verweten verweten reprocher 

158. verzinnen verzon verzonnen verzonnen inventer, imaginer 

159. vinden vond vonden gevonden trouver 

160. vliegen vloog vlogen gevlogen voler (dans les airs) 

161. volhouden hield   vol hielden   vol volgehouden tenir bon 

162. voorkomen voorkwam voorkwamen voorkomen empêcher, éviter 

163. voorlezen las   voor lazen   voor voorgelezen faire la lecture 

164. voorschieten schoot   voor schoten   voor voorgeschoten avancer de l’argent 

165. vragen vroeg vroegen gevraagd demander 

166. wassen waste wasten gewassen laver 

167. wegdoen deed   weg deden   weg weggedaan enlever 

168. wegen woog wogen gewogen peser 

169. weglopen * liep   weg liepen   weg weggelopen s’enfuir 

170. werpen wierp wierpen geworpen jeter 

171. weten wist wisten geweten savoir 

172. wijzen wees wezen gewezen montrer, indiquer 

173. willen wilde / wou wilden / wouden gewild vouloir 

174. winnen won wonnen gewonnen gagner (un match) 

175. worden * werd werden geworden devenir 

176. zeggen zei zeiden gezegd dire 

177. zenden zond zonden gezonden envoyer 

178. zien zag zagen gezien voir 

179. zijn * was waren geweest être 

180. zingen zong zongen gezongen chanter 

181. zitten zat zaten gezeten être assis 

182. zoeken zocht zochten gezocht chercher 

183. zwemmen zwom zwommen gezwommen nager 

184. zwijgen zweeg zwegen gezwegen se taire 

 

* !!! Ces verbes se conjuguent avec « zijn » !!! 
 

 


