
 
 
 
Get to know your Dutch irregular verbs! 
 
In Dutch there are two auxiliaries to form the perfect tense, ZIJN and HEBBEN 
Wanneer vervoeg ik met ZIJN en wanneer met HEBBEN? 
When to conjugate with ZJJN and when with HEBBEN? 
 
Most verbs are conjugated with the auxiliary HEBBEN 
 
A small category of verbs is always conjugated with the auxiliary ZIJN: 
Zijn, gaan, komen, blijven, beginnen, worden, vallen, gebeuren, schrikken, sterven, overlijden 
 
All verbs that express ‘movement’ can be conjugated with ZIJN or HEBBEN 
Depending on the answer to the question; 
Waar of wat? Where or what? Conjugate with HEBBEN 
Waarheen? Van A naar B? Where to, from A to B? Conjugate with ZIJN 
 
Examples of conjugation with ZIJN of HEBBEN with the same verb 
HEBBEN Ik heb nog nooit gevlogen (waar, wat?) 
ZIJN Ik ben naar Amerika gevlogen (where to, from A to B) 
HEBBEN Ik heb in het park gewandeld (where, what?) 
ZIJN Ik ben naar het park gewandeld (where to, from A to B) 
HEBBEN Ik heb de hele middag gezwommen (where, what?) 
ZIJN Ik ben naar de overkant van het meer gezwommen (where to, from A to B) 
 
 

Irregular verbs in categories - on sound 
 
 
Infinitief presens  imperfectum S imperfectum  Pl perfectum 
 
Category  A  E  kort/short lang/long 
 
Zijn   ik ben  ik was  we waren ben geweest 
Zien  zie  zag  zagen  heb gezien 
Nemen  neem  nam  namen  heb genomen 
Geven  geef  gaf  gaven  heb gegeven 
Spreken  spreek  sprak  spraken  heb gesproken 
Lezen  lees  las  lazen  heb gelezen 
Eten  eet  at  aten  heb gegeten 
Steken  steek  stak  staken  heb gestoken 
Vergeten vergeet  vergat  vergaten heb/ben vergeten 
Stelen  steel  stal  stalen  heb gestolen 
Meten  meet  mat  maten  heb gemeten 
Zitten  zit  zat  zaten  heb gezeten 
Liggen  lig   lag  lagen  heb gelegen 

 
 



Category   O  O 
 
Drinken  drink  dronk  dronken  heb gedronken 
Zingen  zing  zong  zongen  heb gezongen 
Dwingen dwing  dwong  dwongen heb gedwongen 
Beginnen begin  begon  begonnen ben begonnen 
Stinken  stink  stonk  stonken  heb gestonken 
Springen spring  sprong  sprongen heb/ben gesprongen 
Klimmen klim   klom  klommen heb/ben geklommen 
Klinken  klink  klonk  klonken  heb geklonken 
Krimpen krimp  kromp  krompen ben gekrompen 
Zinken  zink  zonk  zonken  ben gezonken 
Vinden  vind  vond  vonden  heb gevonden 
Schrikken schrik  schrok  schrokken ben geschrokken 
Verzinnen verzin  verzon  verzonnen heb verzonnen 
Zwemmen zwem  zwom  zwommen heb/ben gezwommen 
Treffen  tref  trof  troffen  heb getroffen 
Trekken  trek  trok  trokken  heb getrokken 
Vangen  vang    ving  vingen  heb gevangen 
Hangen  hang  hing  hingen  heb gehangen 
 
 
Category    IJ  E 
 
Kijken  kijk  keek  keken  heb gekeken 
Blijven  blijf  bleef  bleven  ben gebleven 
Schrijven schrijf  schreef  schreven heb geschreven 
Krijgen  krijg  kreeg  kregen  heb gekregen 
Rijden  rijd  reed  reden  heb gereden 
Strijken  strijk  streek  streken  heb gestreken 
Zwijgen  zwijg  zweeg  zwegen  heb gezwegen 
Vermijden vermijd  vermeed vermeden heb vermeden 
Blijken  blijk  bleek  bleken   is gebleken 
Lijken  lijk  leek  leken  heeft geleken 
Schijnen schijn  scheen  schenen heeft geschenen 
Drijven  drijf  dreef  dreven  heb/ben gedreven 
Begrijpen begrijp  begreep  begrepen heb begrepen 
Glijden  glijd  gleed  gleden  heb/ben gegleden 
Bijten  bijt  beet  beten  heb gebeten 
Ontbijten ontbijt  ontbeet  ontbeten heb ontbeten 
Wrijven  wrijf  wreef  wreven  heb gewreven 
Snijden  snijd  sneed  sneden  heb gesneden 
Stijgen  stijg  steeg  stegen  ben gestegen 
Verdwijnen verdwijn verdween  verdwenen ben verdwenen 
Wijzen  wijs  wees  wezen  heb bewezen 
Bewijzen bewijs  bewees  bewezen heb bewezen 
Twijfelen is regelmatig! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Category    OO  O 
 
Sluiten  sluit  sloot  sloten  heb gesloten 
Besluiten besluit  besloot  besloten heb besloten 
Schuiven schuif  schoof  schoven heb/ben geschoven 
Buigen  buig  boog  bogen  heb gebogen 
Zuigen  zuig  zoog  zogen  heb gezogen 
Kruipen  kruip  kroop  kropen  heb gekropen 
Druipen  druip  droop  dropen  heb gedropen 
Fluiten  fluit  floot  floten  heb gefloten 
Ruiken  ruik  rook  roken  heb geroken 
Duiken  duik  dook  doken  heb gedoken 
Wegen  weeg  woog  wogen  heb gewogen 
Bewegen beweeg  bewoog  bewogen heb bewogen 
Scheren  scheer  schoor  schoren  heb geschoren 
Vliegen  vlieg  vloog  vlogen  heb/ben gevlogen 
Liegen  lieg  loog  logen  heb gelogen 
Gieten  giet  goot  goten  heb gegoten 
Bedriegen bedrieg  bedroog bedrogen heb bedrogen 
Kiezen  kies  koos  kozen  heb gekozen 
Bieden  bied   bood  boden   heb geboden 
Liegen  lieg  loog  logen  heb gelogen 
Schieten schiet  schoot  schoten  heb geschoten 
Verliezen verlies  verloor  verloren  heb verloren 
 
Category    IE 
 
Helpen   help  hielp  hielpen  heb geholpen 
Laten  laat  liet  lieten  heb gelaten 
Slapen  slaap  sliep  sliepen  heb geslapen 
Blazen  blaas  blies   bliezen  heb geblazen 
Houden  houd  hield  hielden  heb gehouden 
Lopen  loop  liep  liepen  heb/ben gelopen 
Werpen  werp  wierp  wierpen  heb geworpen 
 
 
Separable verbs  
 
Vallen  val  viel  vielen  ben gevallen, to fall 
Bevallen  beval  beviel  bevielen   is bevallen, it pleases, to give birth 
Opvallen val op  viel op  vielen op is opgevallen, stand out 
Meevallen  val mee  viel mee vielen mee is meegevallen, it is OK 
Tegenvallen val tegen viel tegen vielen tegen is tegengevallen, it is disappointing 
Terugvallen, fall back 
Aanvallen, attack 
 
 
Doen, to do 
Meedoen, join, participate 
Aandoen, put on, switch on 
Uitdoen, take off, switch off 
Overdoen, redo 
Opdoen, put on 
Ontdoen, get rid off 
Nadoen, imitate 
 
 



A small category verbs is regular in imperfectum but irregular in perfectum 
 

Bakken  bak  bakte  bakten  heb gebakken 
Barsten  barst  barstte  barstten is gebarsten 
Braden  braad  braadde  braadden heb gebraden 
Lachen  lach  lachte  lachten  heb gelachen 
Malen  maal  maalde  maalden heb gemalen 
Raden   raad  raadde  raadden  heb geraden 
Scheiden scheid  scheidde scheidden ben gescheiden 
Stoten  stoot  stootte  stootten heb gestoten 
Wassen  was  waste  wasten  heb gewassen 
Vouwen  vouw  vouwde  vouwden heb gevouwen 
 
 
When do I use imperfectum or perfectum in Dutch? 
 
A frequently made mistake is: 
Question: Hoe lang woon je in Nederland? 
Answer: Ik heb 3 jaar in Nederland gewoond. 
The question ‘Hoe lang woon je in Nederland?’ implies you are still living there. 
The answer ‘Ik heb 3 jaar in Nederland gewoond’ implies you don’t live there anymore. 
 
In Dutch we use the perfect tense to express that a situation is no more, over, finished, completed, 
ready, done. 
In Dutch we use imperfectum to describe a situation in the past. 
 
Ik heb 10 jaar in een dorpje aan de kust gewoond. (perfectum, situation in the past is over, I live there no 
more) 
Toen ik daar woonde, ging ik elke dag met mijn kinderen naar het strand. We speelden op het strand, 
bouwden zandkastelen en zwommen in de zee. Het was een heerlijke tijd. (imperfectum, describing the 
situation in the past) 
 
In Dutch perfectum is used more frequently, in English the imperfectum/simple past tense. 
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