Vervoeging van hulpwarkwoorden
hebben
ik heb(be)
ie hebt
hij, zij, het hef
wij hebt
ie hebt
zij hebt

ik har(re)/ had
ie hadden
hij har
wij hadden
ie hadden
zij hadden

ik heb ehad

heb ik (he’k)
heb ie
hef hij/e
hebbe wij
heb ie
hebt zij

har ik
hadden ie
har hij/e
hadden wij
hadden ie
hadden zij

ik ware/was
ie waren
hij was
wij waren
ie waren
zij waren

ik heb/bin ewest

bin ik (bin’k)
bin ie
is hij/e
binne wij
bin ie
bint zij

was/ware ik
waren ie
was hij/e
waren wij
waren ie
waren zij

ik weur/wordde
ie weurden/wordden
hij weur/wordde
wij weurden/wordden
ie weurden/wordden
zij weurden/wordden

ik bin eworden

wor ik
wor ie
wordt hij/e
worre wij
wor ie
wordt zij

weur/wordde ik
weurden ie
weur hij/e
weurden wij
weurden ie
weurden zij

weden
ik bin(ne)
ie bint
hij, zij, het is
wij bint
ie bint
zij bint
worden
ik worre
ie wordt
hij, zij, het wordt
wij wordt
ie wordt
zij wordt

Zuudwest-Zuud

duren
ik dure
ie duurt
hij, zij, het duurt
wij duurt
ie duurt
zij duurt

ik dusse/duurde
ie dussen/duurden
hij dus/duurde
wij dussen/duurden
ie dussen/duurden
zij dussen/duurden

ik heb eduurd

duur ik
duur ie
duurt hij/e
dure wij
duur ie
duurt zij

dus/duurde ik
dussen/duurden ie
dus/duurde hij/e (duurd'e)
dussen/duurden wij
dussen/duurden ie
dussen/duurden zij

ik kunne
ie kunden
hij kun
wij kunden
ie kunden
zij kunden

ik heb ekund

kan ik (kan’k)
kun ie
kan hij/e
kunne wij
kun ie
kunt zij

kun ik
kunden ie
kun hij/e
kunden wij
kunden ie
kunden zij

ik muche
ie muchen/muchten
hij much
wij muchen/muchten
ie muchen/muchten
zij muchen/muchten

ik heb emucht

mag ik (ma’k)
mag ie
mag hij/e
magge wij
mag ie
magt zij

much ik
muchen ie
much hij/e
muchen wij
muchen ie
muchen zij

kunnen
ik kan(ne)
ie kunt
hij, zij, het kan
wij kunt
ie kunt
zij kunt
muggen
ik mag(ge)
ie magt
hij, zij, het mag
wij magt
ie magt
zij magt

Zuudwest-Zuud

moeten
ik mu/murre/mut
ie muut/mut
hij, zij, het möt/mut
wij muut/mut
ie muut/mut
zij muut/mut

ik mus(se)
ie mussen
hij mus
wij mussen
ie mussen
zij mussen

ik heb emuten/emutten

mur ik (mu’k)
mur ie
möt/mut hij/e
mute wij
mur ie

mus ik
mussen ie
mus hij/e
mussen wij
mussen ie

ik wolle
ie wolden
hij wol
wij wolden
ie wolden
zij wolden

ik heb ewild

wil ik (wi’k)
wil ie
wil hij/e
wille wij
wil ie
wilt zij

wol ik
wolden ie
wol hij/e
wolden wij
wolden ie
wolden zij

ik zull(e)
ie zulden
hij zul
wij zulden
ie zulden
zij zulden

ik heb ezuld

zal ik (za’k)
zul ie
zal hij/e
zulle wij
zul ie
zult zij

zul ik
zulden ie
zul hij/e
zulden wij
zulden ie
zulden zij

willen
ik wil(le)
ie wilt
hij, zij, het wil
wij wilt
ie wilt
zij wilt
zullen
ik zal(le)
ie zult
hij, zij, het zal
wij zult
ie zult
zij zult

Zuudwest-Zuud

Vervoeging van veul gebroekte warkwoorden
begunnen
ik begun(ne)
ie begunt
hij, zij, het begunt
wij begunt
ie begunt
zij begunt

ik begunde
ie begunden
hij begunde
wij begunden
ie begunden
zij begunden

ik bin begund

begun ik
begun ie
begunt hij/e
begunne wij
begun ie
begunt zij

begunde ik
begunden ie
begunde hij/e
begunden wij
begunden ie
begunden zij

ik bestun
ie bestunden
hij bestund
wij bestunden
ie bestunden
zij bestunden

ik heb bestaon

bestaor ik
bestao ie
bestiet hij/e
bestaore wij
bestao ie
bestaot zij

bestun(d) ik
bestunden ie
bestun(d) hij/e
bestunden wij
bestunden ie
bestunden zij

ik betiekende
ie betiekenden
hij betiekende
wij betiekenden
ie betiekenden
zij betiekenden

ik heb betiekend

betieken ik
betieken ie
betiekent hij/e
betieken wij
betieken ie
betiekent zij

betiekende ik
betiekenden ie
betiekende hij (betiekend'e)
betiekenden
betiekenden ie
betiekenden zij

ik bie(de)
ie biedt
hij, zij, het böd
wij biedt
ie biedt
zij biedt

ik beud
ie beuden
hij beud
wij beuden
ie beuden
zij beuden

ik heb ebeuden

bied ik
bied ie
böd hij/e
biede wij
bied ie
biedt zij

beud ik
beuden ie
beud hij/e
beuden wij
beuden ie
beuden zij

Net zo gaot:

bedriegen gebieden genieten gieten kiezen liegen schieten roepen verdrieten vliegen

bestaon
ik bestao/bestaore
ie bestaot
hij, zij, het bestiet
wij bestaot
ie bestaot
zij bestaot
betieken
ik betieken
ie betiekent
hij betiekent
wij betiekent
ie betiekent
zij betiekent
bieden

Zuudwest-Zuud

bienden
ik biene
ie biendt
hij, zij, het bindt
wij biendt
ie biendt
zij biendt

ik bunne/bun(d)
ie bunden
hij bun(d)
wij bunden
ie bunden
zij bunden

ik heb ebunden

bien ik
bien ie
bindt hij/e
biene wij
bien ie
biendt zij

bun(d) ik
bunden ie
bund hij/e
bunden wij
bunden ie
bunden zij

Net zo gaot:

blinken dringen drinken dwingen glommen/glimmen klömmen klinken krimpen schenken schrikken slinken spinnen springen stinken verzinnen vienden wienden winnen wringen
zingen zinken

bieten
ik biet(e)
ie biet
hij, zij, het bit/bet
wij biet
ie biet
zij biet

ik bete/beet
ie beten
hij beet
wij beten
ie beten
zij beten

ik heb ebeten

biet ik
biet ie
bet/bit hij/e
biete wij
biet ie
biet zij

beet ik
beten ie
beet hij/e
beten wij
beten ie
beten zij

Net zo gaot:

bezwieken blieken drieven glieden gniezen griepen kieken kniepen kriegen lieden lieken priezen rieden riegen schienen schrieven sliepen slieten smieten snieden spieten splieten
stiegen strieden strieken stieven verdwienen vergelieken wieken wiezen wrieven zwiegen

blieven
ik blief/blieve
ie blieven
hij, zij, het blef
wij blieft
ie blieft
zij blieven

ik bleef
ie bleven
hij bleef
wij bleven
ie bleven
zij bleven

ik bin ebleven

blief ik
blief ie
blef hij/e
blieve wij
blief ie
blieft zij

bleef ik
bleven ie
bleef hij/e
bleven wij
bleven ie
bleven zij

ik blödde
ie blödden
hij blödde
wij blödden
ie blödden
zij blödden

ik heb ebloed

bloed ik
bloed ie
blöd hij/e
bloede wij
bloed ie
bloedt zij

blödde ik
blödden ie
blödde hij (blödd'e)
blödden wij
blödden ie
blödden zij

bloeden
ik bloed(e)
ie bloedt
hij, zij, het blöd
wij bloedt
ie bloedt
zij bloedt

Zuudwest-Zuud

bluien
ik blui(e)
ie bluit
hij, zij, het bluit
wij bluit
ie bluit
zij bluit

ik bluide
ie bluiden
hij bluide
wij bluiden
ie bluiden
zij bluiden

ik heb ebluid

blui ik
blui ie
bluit hij/e
bluie wij
blui ie
bluit zij

bluide ik
bluiden ie
bluide hij (bluid'e)
bluiden wij
bluiden ie
bluiden zij

ik bracht
ie brachten
hij bracht
wij brachten
ie brachten
zij brachten

ik heb ebracht

breng ik
breng ie
brengt hij/e
brenge wij
breng ie
brengt zij

bracht ik
brachten ie
bracht hij/e
brachten wij
brachten ie
brachten zij

ik buge
ie buugt
hij, zij, het bög
wij buugt
ie buugt
zij buugt

ik beuge
ie beugen
hij beug
wij beugen
ie beugen
zij beugen

ik heb ebeugen

buug ik
buug ie
bög hij/e
buge wij
buug ie
buugt zij

beug ik
beugen ie
beug hij/e
beugen wij
beugen ie
beugen zij

Net zo gaot:

druppen duken kroepen/krupen roeken/ruken schoeven slupen sluten snoeven/snuven snuten spuiten stoeven zoegen/zugen zoepen

brengen
ik breng(e)
ie brengt
hij, zij, het brengt
wij brengt
ie brengt
zij brengt
bugen

denken/deinken
ik denk(e)/deink(e)
ie denken/deinken
hij denkt/deinkt
wij denkt/deinkt
ie denkt/deinkt
zij denkt/deinkt

ik dachte
ie dachten
hij dacht
wij dachten
ie dachten
zij dachten

ik heb edacht

Zuudwest-Zuud

denk/deink ik
denk/deink ie
denkt/deinkt hij/e
denke/deinke wij
denk/deink ie
denkt/deinkt zij

dachte ik
dachten ie
dacht hij/e
dachten wij
dachten ie
dachten zij

doen
ik doe(re)
ie doet
hij, zij, het döt
wij doet
ie doet
zij doet

ik deu(r)/dee(r)
ie deuden/deden
hij deu /dee
wij deuden/deden
ie deuden/deden
zij deuden/deden

ik heb edaone

doe(r )ik
doer ie
döt hij/e
doere wij
doer ie
doet zij

dee(r) ik
deden ie
dee(r) hij/e
deden wij
deden ie
deden zij

ik drage/draag
ie draagt
hij, zij, het drag
wij draagt
ie draagt
zij draagt

ik dreug
ie dreugen
hij dreug
wij dreugen
ie dreugen
zij dreugen

ik heb edragen/ edreugen

draag ik
draag ie
drag hij/e
drage wij
draag ie
draagt zij

dreug ik
dreugen ie
dreug hij/e
dreugen wij
dreugen ie
dreugen zij

Net zo giet:

graven

ik feliciteerde
ie feliciteerden
hij feliciteerde
wij feliciteerden
ie feliciteerden
zij feliciteerden

ik heb efeliciteerd

feliciteer ik
feliciteer ie
feliciteert hij/e
felicitere wij
feliciteer ie
feliciteert zij

feliciteerde ik
feliciteerden ie
feliciteerde hij (feliciteerd'e)
feliciteerden
feliciteerden ie
feliciteerden zij

ik gonge/gunge
ie gongen/gungen
hij gonk/gung/gunk
wij gongen/gungen
ie gongen/gungen
zij gongen/gungen

ik bin egaone

gaor ik
gaor ie
giet hij/e
gaore wij
gaor ie
gaot zij

gung ik
gungen ie
gung hij/e
gungen wij
gungen ie
gungen zij

dragen

feliciteren
ik felicitere
ie feliciteert
hij, zij, het feliciteert
wij feliciteert
ie feliciteert
zij feliciteert
gaon
ik gao(re)
ie gaot
hij, zij, het giet
wij gaot
ie gaot
zij gaot

Zuudwest-Zuud

gebeuren
het gebeurt

het gebeurde

het is gebeurd

gebeurt het

gebeurde het

ik gebruukte
ie gebruukten
hij gebruukte
wij gebruukten
ie gebruukten
zij gebruukten

ik heb gebruukt

gebruuk ik
gebruuk ie
gebrök hij/e
gebruke wij
gebruuk ie
gebruukt zij

gebruukte ik
gebuukten ie
gebruukte hij (gebruukt'e)
gebruukten wij
gebruukten ie
gebruukten zij

ik göld
ie gölden
hij göld
wij gölden
ie gölden
zij gölden

ik heb egölden

gel(d) ik
geld ie
geldt hij/e
gelle wij
geld ie
geldt zij

göld ik
gölden ie
göld hij/e
gölden wij
gölden ie
gölden zij

ik geve
ie geeft
hij, zij, het gef
wij geeft
ie geeft
zij geeft

ik gave/gaf
ie gaven
hij gaf
wij gaven
ie gaven
zij gaven

ik heb egeven

geef ik
geef ie
gef hij/e
geve wij
geef ie
geeft zij

gaf ik
gaven ie
gaf hij/e
gaven wij
gaven ie
gaven zij

Net zo gaot:

eten genezen meten vergeten

gebruken
ik gebruuk/gebruke
ie gebruukt
hij, zij het gebrök
wij gebruukt
ie gebruukt
zij gebruukt
gelden
ik gel(d)
ie geldt
hij, zij, het geldt
wij geldt
ie geldt
zij geldt
geven

Zuudwest-Zuud

gruien
ik grui(e)
ie gruit
hij, zij, het gruit
wij gruit
ie gruit
zij gruit

ik gruide
ie gruiden
hij gruide
wij gruiden
ie gruiden
zij gruiden

ik bin egruid

grui ik
grui ie
gruit hij/e
gruie wij
grui ie
gruit zij

gruide ik
gruiden ie
gruide hij (gruid'e)
gruiden wij
gruiden ie
gruiden zij

ik haalde
ie haalden
hij haalde
wij haalden
ie haalden
zij haalden

ik heb ehaald

haal ik
haal ie
haalt hij/e
hale wij
haal ie
haalt zij

haalde ik
haalden ie
haalde hij (haald'e)
haalden wij
haalden ie
haalden zij

ik help(e)
ie helpt
hij, zij, het helpt
wij helpt
ie helpt
zij helpt

ik hölp(e)
ie hölpen
hij hölp
wij hölpen
ie hölpen
zij hölpen

ik heb ehölpen

help ik
help ie
helpt hij/e
helpe wij
help ie
helpt zij

hölp ik
hölpen ie
hölp hij/e
hölpen wij
hölpen ie
hölpen zij

Net zo gaot:

bedarven melken schelden schenden smelten atarven treffen trekken vechten vlechten warpen warven zenden zwellen zwarven zwemmen

halen
ik haal/hale
ie haalt
hij, zij, het haalt
wij haalt
ie haalt
zij haalt
helpen

heuren
ik heur(e)
ie heurt
hij, zij, het heurt
wij heurt
ie heurt
zij heurt

ik heurde
ie heurden
hij heurde
wij heurden
ie heurden
zij heurden

ik heb eheurd

Zuudwest-Zuud

heur ik
heur ie
heurt hij/e
heure wij
heur ie
heurt zij

heurde ik
heurden ie
heurde hij/e
heurden wij
heurden ie
heurden zij

hoeven
ik hoef/hoeve
ie hoeft
hij, zij, het hoeft
wij hoeft
ie hoeft
zij hoeft

ik hoefde/huufde
ie hoefden/huufden
hij hoefde/huufde
wij hoefden/huufden
ie hoefden/huufden
zij hoefden/huufden

ik heb ehoeven/ehuufd

hoeve ik
hoef ie
hoeft hij/e
hoeve wij
hoef ie
hoeft zij

hoefde/huufde ik
hoefden/huufden ie
hoefde/huufde hij (hoefd'e)
hoefden/huufden wij
hoefden/huufden ie
hoefden/huufden zij

ik höl/hölle
ie hölden
hij höl
wij hölden
ie hölden
zij hölden

ik heb ehölden

hol ik
hol ie
holdt hij/e
holle wij
hol ie
holdt zij

höl ik
hölden ie
höl hij/e
hölden wij
hölden ie
hölden zij

ik kende
ie kenden
hij kende
wij kenden
ie kenden
zij kenden

ik heb ekend

ken ik
ken ie
kent hij/e
kenne wij
ken ie
kent zij

kende ik
kenden ie
kende hij (kend'e)
kenden wij
kenden ie
kenden zij

ik klage/klaag
ie klaagt
hij, zij, het klag
wij klaagt
ie klaagt
zij klaagt

ik kleuge
ie kleugen
hij kleug
wij kleugen
ie kleugen
zij kleugen

ik heb eklaagd/ ekleugen

klaag ik
klaag ie
klag hij/e
klage wij
klaag ie
klaagt zij

kleug ik
kleugen ie
kleug hij/e
kleugen wij
kleugen ie
kleugen zij

Net zo gaot:

maken raken smaken plaogen proten/praoten

holden
ik hol/holle
ie holdt
hij, zij, het holdt
wij holdt
ie holdt
zij holdt
kennen
ik ken(ne)
ie kent
hij, zij, het kent
wij kent
ie kent
zij kent
klagen

Zuudwest-Zuud

komen
ik kome
ie koomt
hij, zij, het komp
wij koomt
ie koomt
zij koomt

ik kwam(e)/kwamme
ie kwamen/kwammen
hij kwaamp
wij kwamen/kwammen
ie kwamen/kwammen
zij kwamen/kwammen

ik waar/bin ekomen

koom ik
koom ie
komp hij/e
kome wij
koom ie
koomt zij

kwam ik
kwamen ie
kwaamp hij/e
kwamen wij
kwamen ie
kwamen zij

ik kochte
ie kochten
hij kochte
wij kochten
ie kochten
zij kochten

ik heb ekocht

koop ik
koop ie
koch hij/e
kope wij
koop ie
koopt zij

kochte ik
kochten ie
kochte hij (kocht'e)
kochten wij
kochten ie
kochten zij

ik leute
ie leuten
hij leut
wij leuten
ie leuten
zij leuten

ik heb elaoten/eleuten

laot ik (lao’k)
laot ie
lat hij/e
laote wij
laot ie
laot zij

leut ik
leuten ie
leut hij/e
leuten wij
leuten ie
leuten zij

ik leerde
ie leerden
hij leerde
wij leerden
ie leerden
zij leerden

ik heb eleerd

leer ik
leer ie
leert hij/e
lere wij
leer ie
leert zij

leerde ik
leerden ie
leerde hij/e
leerden wij
leerden ie
leerden zij

kopen
ik kope/koop
ie koopt
hij, zij, het koch
wij koopt
ie koopt
zij koopt
laoten
ik laot(e)
ie laot
hij, zij, het lat/löt
wij laot
ie laot
zij laot
leren
ik lere/leer
ie leert
hij, zij, het leert
wij leert
ie leert
zij leert

Zuudwest-Zuud

lezen
ik leze/lees
ie leest
hij, zij, het les
wij leest
ie leest
zij leest

ik las
ie lazen
hij las
wij lazen
ie lazen
zij lazen

ik heb elezen

lees ik
lees ie
les hij/e
leze wij
lees ie
leest zij

las ik
lazen ie
las hij/e
lazen wij
lazen ie
lazen zij

ik lage/lagge
ie lagen/laggen
hij lag
wij lagen/laggen
ie lagen/laggen
zij lagen/laggen

ik heb elegen

lig ik
lig ie
lig hij/e
ligge wij
lig ie
ligt zij

lag ik
lagen ie
lag hij/e
lagen wij
lagen ie
lagen zij

ik leup
ie leupen
hij leup
wij leupen
ie leupen
zij leupen

ik heb elopen/eleupen

loop ik
loop ie
löp hij/e
lope wij
loop ie
loopt zij

leup ik
leupen ie
leup hij/e
leupen wij
leupen ie
leupen zij

ik meide/meeide
ie meiden/meeiden
hij meide/meeide
wij meiden/meeiden
ie meiden/meeiden
zij meiden/meeiden

ik heb emeid/emeeid

mei/meei ik
mei/meei ie
meit/meeit hij/e
meie/meeie wij
mei/meei ie
meit/meeit zij

meide/meeide ik
meiden ie
meide hij (meid'e)
meiden wij
meiden ie
meiden zij

liggen
ik lig(ge)
ie ligt
hij, zij, het lig
wij ligt
ie ligt
zij ligt
lopen
ik loop/lope
ie loopt
hij, zij, het löp
wij loopt
ie loopt
zij loopt
meien/meeien
ik mei(e)/meeie
ie meit/meeit
hij, zij, het meit/meeit
wij meit/meeit
ie meit/meeit
zij meit/meeit

Zuudwest-Zuud

nemen
ik neme
ie neemt
hij, zij, het nemp
wij neemt
ie neemt
zij neemt

ik neume
ie neumen
hij neump
wij neumen
ie neumen
zij neumen

ik heb eneumen

neem ik
neem ie
nemp hij/e
neme wij
neem ie
neemt zij

neum ik
neumen ie
neump hij/e
neumen wij
neumen ie
neumen zij

Net zo gaot:

breken spreken stelen stikken/steken

ik nuumde
ie nuumden
hij nuumde
wij nuumden
ie nuumden
zij nuumden

ik heb enuumd

nuum ik
nuum ie
nuumt hij/e
nume wij
nuum ie
nuumt zij

nuumde ik
nuumden ie
nuumde hij/e (nuumd'e)
nuumden wij
nuumden ie
nuumden zij

ik slaop(e)
ie slaopt
hij, zij, het slap/slöp
wij slaopt
ie slaopt
zij slaopt

ik sleupe
ie sleupen
hij sleup
wij sleupen
ie sleupen
zij sleupen

ik heb eslaopen/ esleupen

slaop ik
slaop ie
slap/slöp hij/e
slaope wij
slaop ie
slaopt zij

sleup ik
sleupen ie
sleup hij/e
sleupen wij
sleupen ie
sleupen zij

Net zo gaot:

blaozen braoden raoden

ik heb estaone

staor ik
stao ie
stiet hij/e
staore wij
stao ie
staot zij

stun(d) ik
stunden ie
stun(d) hij/e (stund'e)
stunden wij
stunden is
stunden zij

numen
ik nuum/nume
ie nuumt
hij, zij, het nuumt
wij nuumt
ie nuumt
zij nuumt
slaopen

staon
ik stao/staore
ie staot
hij, zij, het stiet
wij staot
ie staot
zij staot

ik stun(d)
ie stunden
hij stun(d)
wij stunden
ie stunden
zij stunden

Zuudwest-Zuud

vallen
ik valle
ie valt
hij, zij, het valt
wij valt
ie valt
zij valt

ik völ(le)
ie völlen
hij völt
wij völlen
ie völlen
zij völlen

ik bin evallen/evöllen

val ik
völlen ie
valt hij/e
valle wij
val ie
valt zij

völ ik
val ie
völ hij/e
völlen wij
völlen ie
völlen zij

Net zo gaot:

vangen hangen wassen/wossen

ik heb verleuren

verlies ik
verlies ie
verlös hij/e
verlieze wij
verlies ie
verliest zij

verleur ik
verleuren ie
verleur hij/e
verleuren wij
verleuren ie
verleuren zij

ik vertelde/vertöl
ie vertelden
hij vertelde
wij vertelden
ie vertelden
zij vertelden

ik heb verteld

vertel ik
vertel ie
vertelt hij/e
vertelle wij
vertel ie
vertelt zij

vertelde/vertöl ik
vertelden ie
vertelde hij (verteld'e)
vertelden wij
vertelden ie
vertelden zij

ik vloeide
ie vloeiden
hij vloeide
wij vloeiden
ie vloeiden
zij vloeiden

ik heb evloeid

vloei ik
vloei ie
vloeit hij/e
vloeie wij
vloeiden ie
vloeiden zij

vloeide ik
vloeiden ie
vloeide hij (vloeid'e)
vloeiden wij
vloei ie
vloeit zij

verliezen
ik verlieze/verlies
ie verliest
hij, zij, het verlös
wij verliest
ie verliest
zij verliest

ik verleure
ie verleuren
hij verleur
wij verleuren
ie verleuren
zij verleuren

Net zo gaot:

vriezen wegen scheren zweren

vertellen
ik vertel(le)
ie vertelt
hij, zij, het vertelt
wij vertelt
ie vertelt
zij vertelt
vloeien
ik vloei(e)
ie vloeit
hij, zij, het vloeit
wij vloeit
ie vloeit
zij vloeit
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vraogen
ik vraog(e)
ie vraogt
hij, zij, het vrag/vrög
wij vraogt
ie vraogt
zij vraogt

ik vreuge
ie vreugen
hij vreug
wij vreugen
ie vreugen
zij vreugen

ik heb evraogd/ evreugen

vraog ik
vraog ie
vrag/vrög hij/e
vraoge wij
vraog ie
vraogt zij

vreug ik
vreugen ie
vreug hij/e
vreugen wij
vreugen ie
vreugen zij

ik vuulde
ie vuulden
hij vuulde
wij vuulden
ie vuulden
zij vuulden

ik heb evuuld

vuul ik
vuul ie
vuult hij/e
vule wij
vuul ie
vuult zij

vuulde ik
vuulden ie
vuulde hij (vuuld'e)
vuulden wij
vuulden ie
vuulden zij

ik volde
ie volden
hij volde
wij volden
ie volden
zij volden

ik heb evolden

vol ik
vol ie
voldt hij/e
volle wij
vol ie
voldt zij

volde ik
volden ie
volde hij (vold'e)
volden wij
volden ie
volden zij

ik warkte
ie warkten
hij warkte
wij warkten
ie warkten
zij warkten

ik heb ewarkt

wark ik
wark ie
warkt hij/e
warke wij
wark ie
warkt zij

warkte ik
warkten ie
warkte hij (warkt'e)
warkten wij
warkten ie
warkten zij

vulen
ik vuul/vule
ie vuult
hij, zij, het vuult
wij vuult
ie vuult
zij vuult
volden
ik vol/volle
ie voldt
hij, zij, het voldt
wij voldt
ie voldt
zij voldt
warken
ik wark(e)
ie warkt
hij, zij, het warkt
wij warkt
ie warkt
zij warkt
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weten
ik weet/wete
ie weet
hij, zij, het wet
wij weet
ie weet
zij weet

ik wusse
ie wussen
hij wus
wij wussen
ie wussen
zij wussen

ik heb eweten

weet ik
weet ie
wet hij/e
wete wij
weet ie
weet zij

wus ik
wussen ie
wus hij/e
wussen wij
wussen ie
wussen zij

ik zaagde
ie zaagden
hij zaagde
wij zaagden
ie zaagden
zij zaagden

ik heb ezaagd

zaag ik
zaag ie
zaagt hij/e
zage wij
zaag ie
zaagt zij

zaagde ik
zaagden ie
zaagde hij/e
zaagden wij
zaagden ie
zaagden zij

ik zee/zere
ie zeden
hij zee
wij zeden
ie zeden
zij zeden

ik heb ezegd

zeg ik
zeg ie
zeg hij/e
zegge wij
zeg ie
zegt zij

zee(r) ik
zeden ie
zee(r) hij/e
zeden wij
zeden ie
zeden zij

ik zage/zagge
ie zagen/zaggen
hij zag
wij zagen/zaggen
ie zagen/zaggen
zij zagen/zaggen

ik heb eziene

zie(r) ik
zier ie
zet hij/e
ziere wij
zier ie
ziet zij

zag ik
zagen ie
zag hij/e
zagen wij
zagen ie
zagen zij

zagen
ik zaag/zage
ie zaagt
hij, zij, het zaagt
wij zaagt
ie zaagt
zij zaagt
zeggen
ik zeg(ge)
ie zegt
hij, zij, het zeg
wij zegt
ie zegt
zij zegt
zien
ik zie/zieë
ie ziet
hij, zij, het zet
wij ziet
ie ziet
zij ziet
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zitten
ik zit(te)
ie zit
hij, zij, het zit
wij zit
ie zit
zij zit

ik zate/zatte
ie zaten/zatten
hij zat
wij zaten/zatten
ie zaten/zatten
zij zaten/zatten

ik heb ezeten

zit ik
zit ie
zit hij/e
zitte wij
zit ie
zit zij

zat(e) ik
zaten ie
zat hij/e
zaten wij
zaten ie
zaten zij

ik zöcht
ie zöchten
hij zöcht
wij zöchten
ie zöchten
zij zöchten

ik heb ezöcht

zuuk ik
zuuk ie
zöch hij/e
zuke wij
zuuk ie
zuukt zij

zöchte ik
zöchten ie
zöcht hij/e
zöchten wij
zöchten ie
zöchten zij

ik zweide/zweeide
ie zweiden/zweeiden
hij zweide/zweeide
wij zweiden/zweeiden
ie zweiden/zweeiden
zij zweiden/zweeiden

ik heb ezweid

zwei/zweei ik
zwei/zweei ie
zweit/zweeit hij/e
zweie/zweeie wij
zwei/zweei ie
zweit/zweeit zij

zweide/zweeide ik
zweiden ie
zweide hij (zweid'e)
zweiden wij
zweiden ie
zweiden zij

zuken
ik zuuk/zuke
ie zuukt
hij, zij, het zöch
wij zuukt
ie zuukt
zij zuukt
zweien/zweeien
ik zwei(e)/zweei(e)
ie zweit/zweeit
hij, zij, het zweit/zweeit
wij zweit/zweeit
ie zweit/zweeit
zij zweit/zweeit

Zuudwest-Zuud

