Midden Drenthe
Vervoeging van hulpwarkwoorden
hebben - hebben
ik heb
ie hebt
hij, zij, het hef
wij hebt
ie hebt
zij hebt

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

ik heb had
ie hebt had
hij hef had
wij hebt had
ie hebt had
zij hebt had

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

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

ik was
ie waren
hij was
wij waren
ie waren
zij waren

ik heb/bin west
ie hebt/bint west
hij hef/is west
wij hebt/bint west
ie hebt/bint west
zij hebt/bint west

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

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

ik weur
ie weurden
hij weur
wij weurden
ie weurden
zij weurden

ik bin worden

wor ik
wor ie
wordt hij/e
wor/worre wij (wow)
wor ie
wordt zij

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

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

ik heb duurd

duur ik
duur ie
duurt hij/e
duur/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

wezen - zijn
ik bin
ie bint
hij, zij, het is
wij bint
ie bint
zij bint
worden - worden
ik wor
ie wordt
hij, zij, het wordt
wij wordt
ie wordt
zij wordt
duren - durven
ik duur
ie duurt
hij, zij, het duurt
wij duurt
ie duurt
zij duurt

Midden Drenthe
kunnen - kunnen
ik kan
ie kunt
hij, zij, het kan
wij kunt
ie kunt
zij kunt

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

ik heb kund

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

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

ik mus
ie mussen
hij mus
wij mussen
ie mussen
zij mussen

ik heb moeten

moet ik (moe'k)
moet ie (moej)
mot/möt hij/e
moet/mötte wij (moew)
moet ie (moej)
moet zij

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

ik much
ie mucht
hij much
wij mucht(en)
ie mucht(en)
zij mucht(en)

ik heb mucht

mag ik
mug ie
mag hij (e)
mug/mugge/mug wij (muw)
mug ie
mugt zij

much ik
muchten ie
much hij (e)
muchten wij
muchten ie
muchten zij

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

ik heb wild/wuld

wil/wul ik
wil/wul ie
wil/wul hij/e
wil(le),wul(le) wij (wiw,wuw)
wil/wul ie
wilt/wult zij

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

ik zul
ie zulden
hij zul
wij zulden
ie zulden
zij zulden

ik heb zuld

zal/zul ik
zulden/zul ie
zal hij/e
zul/zulle wij (zuw)
zulden/zul ie
zult zij

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

moeten - moeten
ik moe(t)
ie moet
hij,zij,het mot/möt
wij moet
ie moet
zij moet
muggen - mogen
ik mag
ie mugt
hij, zij, het mag
wij mugt
ie mugt
zij mugt
willen/wullen - willen
ik wil/wul
ie wilt/wult
hij, zij, het wil/wul
wij wilt/wult
ie wilt/wult
zij wilt/wult
zullen - zullen
ik zal
ie zult
hij, zij, het zal
wij zult
ie zult
zij zult

Midden Drenthe
Vervoeging van veul gebroekte warkwoorden
bargen -bergen

kiek bij warpen

bedarven - bederven

kiek bij warpen

bedriegen - bedriegen

kiek bij bieden

begunnen - beginnen
ik begun
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
begun wij
begun ie
begunt zij

begunde ik
begunden ie
begunde hij (begund’e)
begunden wij
begunden ie
begunden zij

ik bestao
ie bestaot
hij/zij/het bestiet
wij bestaot
ie bestaot
zij bestaot

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

ik heb bestaon

bestao ik
bestao ie (bestaoj)
bestiet hij/e
bestao wij (bestaow)
bestao ie (bestaoj)
bestaot zij

bestun ik
bestunden ie
bestun hij/e
bestunden wij
bestunden ie
bestunden zij

betieken - betekenen

kiek bij bluien

bezwieken - bezwijken

kiek bij bieten

ik heb beuden

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

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

bestaon - bestaan

bieden - bieden
ik bied
ie biedt
hij, zij, het böd
wij biedt
ie biedt
zij biedt

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

Midden Drenthe
bieten - bijten
ik biet
ie biet
hij, zij, het bet
wij biet
ie biet
zij biet

ik beet
ie beten
hij beet
wij beten
ie beten
zij beten

ik heb beten

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

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

ik bind
ie bindt
hij, zij, het bindt
wij bindt
ie bindt
zij bindt

ik bun
ie bunden
hij bun
wij bunden
ie bunden
zij bunden

ik heb bunden

bind ik
bind ie
bindt hij/e
bind wij
bind ie
bindt zij

bun ik
bunden ie
bun hij/e
bunden wij
bunden ie
bunden zij

blaozen - blazen, opscheppen

kiek bij slaopen

blieken - blijken, bleken

kiek bij bieten

ik bin bleven

blief ik
blief ie (bliej)
blef hij/e
blief wij (bliew)
blief ie
blieft zij

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

binden - binden

blieven - blijven
ik blief
ie blieft
hij/zij/het blef
wij blieft
ie blieft
zij blieft

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

blinken - blinken

kiek bij binden

Midden Drenthe
bloeden - bloeden
ik bloed
ie bloedt
hij/zij/het blöd
wij bloedt
ie bloedt
zij bloedt

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

ik heb blöd

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

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

ik blui
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 bluid

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

bluide ik
bliuden ie
bluide hij (bluid’e )
bluiden wij
bluiden ie
bluiden zij

braoden - braden

kiek bij slaopen

ik breuk
ie breuken
hij breuk
wij breuken
ie breuken
zij breuken

ik heb breuken

breek ik
breek ie
brek hij/e
breek wij
breek ie
breekt zij

breuk ik
breuken ie
breuk hij/e
breuken wij
breuken ie
breuken zij

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

ik heb bracht

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

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

bluien - bloeien

breken - breken
ik breek
ie breekt
hij/zij/het brek
wij breekt
ie breekt
zij breekt
brengen - brengen
ik breng
ie brengt
hij/zij/het brengt
wij brengt
ie brengt
zij brengt

Midden Drenthe
bugen - buigen
ik buug
ie buugt
hij, zij, het bög
wij buugt
ie buugt
zij buugt

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

ik heb beugen

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

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

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

ik heb dacht

deink ik
deink ie
deinkt hij/e
deink wij
deink ie
deinkt zij

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

ik dee
ie deden
hij dee
wij deden
ie deden
zij deden

ik heb daon

doe ik (doe'k)
doe ie (doej)
döt hij/e
doe wij (doew)
doe ie (doej)
doet zij

dee ik
deden ie
dee hij/e
deden wij
deden ie
deden zij

ik 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 dragen

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

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

drieven - drijven

kiek bij bieten

dringen - dringen

kiek bij binden

deinken - denken
ik deink
ie deinkt
hij/zij/het deinkt
wij deinkt
ie deinkt
zij deinkt
doen/doon - doen
ik doe
ie doet
hij, zij, het döt
wij doet
ie doet
zij doet
dragen - dragen

Midden Drenthe
drinken - drinken

kiek bij binden

druppen - druppelen

kiek bij bugen

duken - duiken

kiek bij bugen

dwingen - dwingen

kiek bij binden

eten - eten

kiek bij geven

filliciteren - feliciteren
ik filliciteer
ie filliciteert
hij/zij/het filliciteert
wij filliciteert
ie filliciteert
zij filliciteert

ik filliciteerde
ie filliciteerden
hij filliciteerde
wij filliciteerden
ie filliciteerden
zij filliciteerden

ik heb filliciteerd

filliciteer ik
filliciteer ie
filliciteert hij/e
filliciteer wij
filliciteer ie
filliciteert zij

filliciteerde ik
filliciteerden ie
filliciteerde hij (filliciteerd’e)
filliciteerden wij
filliciteerden ie
filliciteerden zij

ik gung
ie gungen
hij gung
wij gungen
ie gungen
zij gungen

ik bin gaon

gao ik (gao'k)
gao ie (gaoj)
giet hij/e
gao wij (gaow)
gao ie (gaoj)
gaot zij

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

het gebeurde

het is gebeurd

gebeurt het

gebeurde het

ik gebroekte
ie gebroekten
hij gebroekte
wij gebroekten
ie gebroekten
zij gebroekten

ik heb gebroekt

gebroek ik
gebroek ie
gebroekt hij/e
gebroek wij
gebroek ie
gebroekt zij

gebroekte ik
gebroekten ie
gebroekte hij (gebroekt'e)
gebroekten wij
gebroekten ie
gebroekten zij

gaon - gaan
ik gao
ie gaot
hij, zij, het giet
wij gaot
ie gaot
zij gaot
gebeuren - gebeuren
het gebeurt
(ge)broeken - gebruiken, nodig hebben
ik gebroek
ie gebroekt
hij/zij/het gebroekt
wij gebroekt
ie gebroekt
zij gebroekt

Midden Drenthe

gelden - gelden
ik geld
ie geldt
hij/zij/het geldt
wij geldt
ie geldt
zij geldt

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

genezen - genezen

kiek bij geven

genieten - genieten

kiek bij bieden

ik heb gölden

geld ik
geld ie
geldt hij/e
geld wij
geld ie
geldt zij

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

ik heb geven

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

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

ik heb gnezen

gnies ik
gnies ie
gniest hij/e
gnies wij
gnies ie
gniest zij

gnees ik
gnezen ie
gnees hij/e
gnezen wij
gnezen ie
gnezen zij

geven - geven
ik geef
ie geeft
hij, zij, het gef
wij geeft
ie geeft
zij geeft

ik gaf
ie gaven
hij gaf
wij gaven
ie gaven
zij gaven

gieten - gieten

kiek bij bieden

glieden - glijden

kiek bij bieten

glimmen - glimmen

kiek bij binden

gniezen - grijnzen
ik gnies
ie gniest
hij gniest
wij gniezen
ie gniest
zij gniezen

ik gnees
ie gnezen
hij gnees
wij gnezen
ie gnezen
zij gnezen

Midden Drenthe
graven - graven

kiek bij dragen

griepen - grijpen

kiek bij bieten

gruien - groeien
ik grui
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 gruid

grui ik
grui ie
gruit hij/e
grui 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 haald

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

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

ik hung
ie hungen
hij hung
wij hungen
ie hungen
zij hungen

ik heb hangen

hang ik
hang ie
hangt hij/e
hang wij
hang ie
hangt zij

hung ik
hungen ie
hung hij/e
hungen wij
hungen ie
hungen zij

ik hölp
ie hölpen
hij hölp
wij hölpen
ie hölpen
zij hölpen

ik heb hölpen

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

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

halen - halen
ik haal
ie haalt
hij/zij/het haalt
wij haalt
ie haalt
zij haalt
hangen - hangen
ik hang
ie hangt
hij/zij/het hangt
wij hangt
ie hangt
zij hangt
helpen - helpen
ik help
ie helpt
hij, zij, het helpt
wij helpt
ie helpt
zij helpt

Midden Drenthe
huven - hoeven
ik huuf
ie huuft
hij,zij,het huuft
wij huuft
ie huuft
zij huuft

ik huufde
ie huufden
hij huufde
wij huufden
ie huufden
zij huufden

ik heb huufd

huuf ik
huuf ie
huuft hij/e
huuft wij
huuf ie
huuft zij

huufde ik
huufden ie
huufde hij (huufd’e)
huufden wij
huufden ie
huufden zij

heuren - horen

kiek bij bluien

ik huul/heul
ie huulden/heulden
hij huul/heul
wij huulden/heulden
ie huulden/heulden
zij huulden/heulden

ik heb holden

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

huul/heul ik
huulden/heulden ie
huul/heul hij/e
huulden/heulden wij
huulden/heulden ie
huulden/heulden zij

ik houw
ie houwt
hij,zij,het houwt
wij houwt
ie houwt
zij houwt

ik houwde
ie houwden
hij houwde
wij houwden
ie houwden
zij houwden

ik heb houwd

houw ik
houw ie
houwt hij/e
houw wij
houw ie
houwt zij

houwde ik
houwden ie
houwde hij (houwd’e)
houwden wij
houwden ie
houwden zij

kennen - kennen

kiek bij bluien

kieken - kijken

kiek bij bieten

kiezen - kiezen

kiek bij bieden

ik heb klaagd

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

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

holden - houden
ik hol
ie holdt
hij/zij/het holdt
wij holdt
ie holdt
zij holdt
houwen - slaan

klagen - klagen
ik klaag
ie klaagt
hij, zij, het klag
wij klaagt
ie klaagt
zij klaagt

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

Midden Drenthe
klimmen - klimmen

kiek bij binden

klinken - klinken

kiek bij binden

kniepen - knijpen

kiek bij bieten

kommen - komen
ik kom
ie komt
hij komp/komt
wij komt
ie komt
zij komt

ik kwam
ie kwammen/kwamen
hij kwam
wij kwammen/kwamen
ie kwammen/kwamen
zij kwammen/kwamen

ik bin kommen

kom ik
kom ie
komp/komt hij/e
kom wij
kom ie
komt zij

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

ik koop
ie koopt
hij/zij/het kocht
wij koopt
jullie/ie koopt
zij koopt

ik kocht
ie kochten
hij kocht
wij kochten
ie kochten
zij kochten

ik heb kocht

koop ik
koop ie
kocht hij/e
koop wij
koop ie
koopt zij

kocht ik
kochten ie
kocht hij/e
kochten wij
kochten ie
kochten zij

kriegen - krijgen

kiek bij bieten

krimpen - krimpen

kiek bij binden

krupen - kruipen

kiek bij bugen

ik heb leid

leid ik
leidt ie
leidt hij/e
leid wij
leid ie
leidt zij

leidde ik
leidden ie
leidde hij (leidd’e)
leidden wij
leidden ie
leidden zij

kopen - kopen

leiden - leiden
ik leid
ie leidt
hij/zij/het leidt
wij leidt
ie leidt
zij leidt

ik leidde
ie leidden
hij leidde
wij leidden
ie leidden
zij leidden

Midden Drenthe
laoten - laten
ik laot
ie laot
hij, zij, het lat
wij laot
ie laot
zij laot

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

ik heb laoten

laot ik (lao'k)
laot ie (laoj)
lat hij/e
laot wij (laow)
laot ie (laoj)
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 leerd

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

leerde ik
leerden ie
leerde hij (leerd’e)
leerden wij
leerden ie
leerden zij

ik 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 lezen

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

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

lieden - lijden

kiek bij bieten

liegen - liegen

kiek bij bieden

lieken - lijken

kiek bij bieten

ik heb legen

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

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

leren - leren
ik leer
ie leert
hij, zij, het leert
wij leert
ie leert
zij leert
lezen - lezen

liggen - liggen
ik lig
ie ligt
hij, zij, het lig
wij ligt
ie ligt
zij ligt

ik lag
ie lagen
hij lag
wij lagen
ie lagen
zij lagen
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lopen - lopen
ik loop
ie loopt
hij, zij, het löp/lop
wij loopt
ie loopt
zij loopt

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

ik heb lopen

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

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

ik meuk
ie meuken
hij meuk
wij meuken
ie meuken
zij meuken

ik heb maakt

maak ik
maak ie
mak hij/e
maak wij
maak ie
maakt zij

meuk ik
meuken ie
meuk hij/e
meuken wij
meuken ie
meuken zij

ik mei
ie meit
hij, zij, het meit
wij meit
ie meit
zij meit

ik meide
ie meiden
hij meide
wij meiden
ie meiden
zij meiden

ik heb meid

mei ik
mei ie
meit hij/e
mei wij
mei ie
meit zij

meide ik
meiden ie
meide hij (meid’e)
meiden wij
meiden ie
meiden zij

melken - melken

kiek bij helpen

meten - meten

kiek bij geven

ik heb nummen

nim ik
nim ie
nimt/nemp hij/e
nim wij
nim ie
nimt zij

nam ik
namen ie
nam hij/e
namen wij
namen ie
namen zij

maken - maken
ik maak
ie maakt
hij, zij, het mak
wij maken
ie maakt
zij maakt
meien - maaien

nimmen - nemen
ik nim
ie nimt
hij nimt/nemp
wij nimt
ie nimt
zij nimt

ik nam
ie namen
hij nam
wij namen
ie namen
zij namen

Midden Drenthe

numen - noemen
ik nuum
ie nuumt
hij, zij, het nuumt
wij nuumt
ie nuumt
zij nuumt

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

plaogen - plagen

kiek bij vraogen

praoten/proten - praten

kiek bij vraogen

priezen - prijzen

kiek bij bieten

ik heb nuumd

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

nuumde ik
nuumden ie
nuumde hij (nuumd’e)
nuumden wij
nuumden ie
nuumden zij

ik heb raakt

raak ik
raak ie
rak hij/e
raak wij
raak ie
raakt zij

raakte ik
raakten ie
raakte hij (raakt'e)
raakten wij
raakten ie
raakten zij

raken - raken
ik raak
ie raakt
hij, zij, het rak
wij raken
ie raakt
zij raakt

ik raakte
ie raakten
hij raakte
wij raakten
ie raakten
zij raakten

raoden - raden

kiek bij slaopen

rieden - rijden

kiek bij bieten

riegen - rijgen

kiek bij bieten

roepen - roepen

kiek bij lopen

ruken - ruiken

kiek bij bugen

schelden - schelden

kiek bij helpen

schenden - schenden

kiek bij schenken

Midden Drenthe
schenken - schenken
ik schenk
ie schenkt
hij/zij/het schenkt
wij schenkt
ie schenkt
zij schenkt

ik schunk
ie schunken
hij schunk
wij schunken
ie schunken
zij schunken

scheren - scheren (rakelings passeren)

kiek bij bluien

ik heb schunken

schenk ik
schenk ie
schenkt hij/e
schenk wij
schenk ie
schenkt zij

schunk ik
schunken ie
schunk hij/e
schunken wij
schunken ie
schunken zij

ik heb schenen

schien ik
schien ie
schient hij/e
schien wij
schien ie
schient zij

scheen ik
schenen ie
scheen hij/e
schenen wij
schenen ie
schenen zij

ik heb slaopen

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

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

schienen - schijnen
ik schien
ie schient
hij, zij, het schient
wij schient
ie schient
zij schient

ik scheen
ie schenen
hij scheen
wij schenen
ie schenen
zij schenen

schieten - schieten

kiek bij bieten

schreeuwen/schrouwen - schreeuwen

uutschrieven/opnemen

schrieven - schrijven

kiek bij bieten

schrikken - schrikken

kiek bij binden

schoeven - schuiven

kiek bij snoeven

slaopen - slapen
ik slaop
ie slaopt
hij, zij, het slap
wij slaopt
ie slaopt
zij slaopt

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

Midden Drenthe
sliepen - slijpen

kiek bij bieten

slieten - slijten

kiek bij bieten

slinken - slinken (afnemen)

kiek bij binden

slupen - sluipen

kiek bij bugen

smaken - smaken

kiek bij maken

smelten - smelten

kiek bij helpen

smieten - smijten

kiek bij bieten

snieden - snijden

kiek bij bieten

snoeven - snijden
ik snoef
ie snoeft
hij/zij/het snoeft/ snöf
wij snoeft
ie snoeft
zij snoeft

ik sneuf
ie sneuven
hij sneuf
wij sneuven
ie sneuven
zij sneuven

spieten - spijten

kiek bij bieten

spinnen - spinnen

kiek bij binden

splieten - splijten

kiek bij bieten

spreken - spreken

kiek bij breken

springen - springen

kiek bij binden

spuiten - spuiten

kiek bij bugen

ik heb sneuven

snoef ik
snoef ie
snöf hij/e
snoeft wij
snoef ie
snoeft zij

sneuf ik
sneuven ie
sneuf hij/e
sneuven wij
sneuven ie
sneuven zij

Midden Drenthe
staon - staan
ik stao
ie staot
hij, zij, het stiet
wij staot
ie staot
zij staot

ik stun
ie stunden
hij stun
wij stunden
ie stunden
zij stunden

ik heb staon

stao ik
stao ie (staoj)
stiet hij/e
stao wij (staow)
stao ie (staoj)
staot zij

stun ik
stunden ie
stun hij/e
stunden wij
stunden ie
stunden zij

ik steuk
ie steuken
hij steuk
wij steuken
ie steuken
zij steuken

ik heb steuken

steek ik
steek ie
stek hij/e
steek wij
steek ie
steekt zij

steuk ik
steuken ie
steuk hij/e
steuken wij
steuken ie
steuken zij

ik steel
ie steelt
hij/zij/het steelt
wij steelt
ie steelt
zij steelt

ik steul
ie steulen
hij steul
wij steulen
ie steulen
zij steulen

ik heb steulen

steel ik
steel ie
steelt hij/e
steelt wij
steel ie
steelt zij

steul ik
steulen ie
steul hij/e
steulen wij
steulen ie
steulen zij

starven - sterven

kiek bij warpen

stiegen - stijgen

kiek bij bieten

stieven - stijven

kiek bij bieten

stinken - stinken

kiek bij binden

stoeven - stuiven

kiek bij snoeven

strieden - strijden/met grote passen lopen
(strien)

kiek bij bieten

strieken - strijken

kiek bij bieten

treffen - ontmoeten, raken

kiek bij helpen

trekken - trekken

kiek bij helpen

steken - steken
ik steek
ie steekt
hij/zij/het stek
wij steekt
ie steekt
zij steekt
stelen - stelen

Midden Drenthe

vallen - vallen
ik val
ie valt
hij, zij, het valt
wij valt
ie valt
zij valt

ik völ
ie völlen
hij völ
wij völlen
ie völlen
zij völlen

ik bin vallen

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

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

vangen - vangen

kiek bij hangen

vechten - vechten

kiek bij helpen

verdrieten - verdrieten

kiek bij bieden

ik bin verdwenen

verdwien ik
verdwien ie
verdwient hij/e
verdwien wij
verdwien ie
verdwient zij

verdween ik
verdwenen ie
verdween hij/e
verdwenen wij
verdwenen ie
verdwenen zij

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

ik heb verleuren

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

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

ik vertelde
ie vertelden
hij vertelde
wij vertelden
ie vertelden
zij vertelden

ik heb verteld

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

vertelde ik
vertelden ie
vertelde hij (verteld’e)
vertelden wij
vertelden ie
vertelden zij

verdwienen - verdwijnen
ik verdwien
ie verdwient
hij verdwient
wij verdwient
ie verdwient
zij verdwient

ik verdween
ie verdwenen
hij verdween
verdwenen wij
verdwenen ie
verdwenen zij

vergeten - vergeten

kiek bij geven

verliezen - verliezen
ik verlies
ie verliest
hij, zij, het verlös
wij verliest
ie verliest
zij verliest
vertellen - vertellen
ik vertel
ie vertelt
hij, zij, het vertelt
wij vertelt
ie vertelt
zij vertelt

Midden Drenthe

verzinnen - verzinnen

kiek bij binden

vinden - vinden

kiek bij binden

vlechten - vlechten

kiek bij helpen

vliegen - vliegen

kiek bij bieden

vloeien - vloeien
ik vloei
ie vloeit
hij, zij, het vloeit
wij vloeit
ie vloeit
zij vloeit

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

ik heb vloeid

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

vloeide ik
vloeiden ie
vloeid’e / vloeide hij
vloeiden wij
vloeiden ie
vloeiden zij

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

ik heb volden

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

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

ik vraog
ie vraogt
hij, zij, het vrag
wij vraogt
ie vraogt
zij vraogt

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

ik heb vraogd

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

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

vriezen - vriezen

kiek bij verliezen

volden - vouwen
ik vol
ie voldt
hij, zij, het voldt
wij voldt
ie voldt
zij voldt
vraogen - vragen

Midden Drenthe
vulen - voelen
ik vuul
ie vuult
hij, zij, het vuult
wij vuult
ie vuult
zij vuult

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

ik heb vuuld

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

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

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

ik heb warkt

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

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

ik warp
ie warpt
hij,zij,het warpt
wij warpen
ie warpt
zij warpt

ik wörp
ie wörpen
hij wörp
wij wörpen
ie wörpen
zij wörpen

ik heb wörpen

warp ik
warp ie
warpt hij/e
warp wij
warp ie
warpt zij

wörp ik
wörpen ie
wörp hij/e
wörpen wij
wörpen ie
wörpen zij

warven - werven

kiek bij warpen

ik heb wassen

was ik
was ie
wast hij/e
wast wij
was ie
wast zij

waste ik
wasten ie
wast'e / waste hij
wasten wij
wasten ie
wasten zij

warken - werken
ik wark
ie warkt
hij, zij, het warkt
wij warkt
ie warkt
zij warkt
warpen - werpen

wassen - wassen, groeien
ik was
ie wast
hij/zij/het wast
wij wast
ie wast
zij wast

ik waste
ie wasten
hij waste
wij wasten
ie wasten
zij wasten

wegen - wegen

kiek bij breken

Midden Drenthe
weten - weten
ik wit/weet
ie wit/weet
hij, zij, het wet
wij wit/weet
ie wit/weet
zij wit/weet

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

ik heb weten

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

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

wieken - wijken

kiek bij bieten

wiezen - wijzen

kiek bij bieten

winden - winden

kiek bij binden

winnen - winnen

kiek bij binden

wrieven - wrijven

kiek bij bieten

wringen - wringen

kiek bij binden

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

ik heb zaagd

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

zaagde ik
zaagden ie
zaagde hij (zaagd’e)
zaagden wij
zaagden ie
zaagden zij

ik zee
ie zeden
hij zee
wij zeden
ie zeden
zij zeden

ik heb zegd

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

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

zagen - zagen
ik zaag
ie zaagt
hij, zij, het zaagt
wij zaagt
ie zaagt
zij zaagt
zeggen - zeggen
ik zeg
ie zegt
hij, zij, het zeg
wij zegt
ie zegt
zij zegt

Midden Drenthe
zenden - zenden
ik zend
ie zendt
hij/zij/het zendt
wij zendt
ie zendt
zij zendt

ik zund
ie zunden
hij zund
wij zunden
ie zunden
zij zunden

ik heb zunden

zend ik
zend ie
zendt hij/e
zendt wij
zend ie
zend zij

zund ik
zunden ie
zund hij/e
zunden wij
zunden ie
zunden zij

ik zie
ie ziet
hij, zij, het zöt
wij ziet
ie ziet
zij ziet

ik zag
ie zagen
hij zag
wij zagen
ie zagen
zij zagen

ik heb zien

zie ik
zie ie (ziej)
zöt hij/e
zie wij (ziew)
zie ie (ziej)
ziet zij

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

zingen - zingen

kiek bij binden

zinken - zinken

kiek bij binden

ik heb zeten

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

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

zien - zien

zitten - zitten
ik zit
ie zit
hij, zij, het zit
wij zit
ie zit
zij zit

ik zat
ie zaten
hij zat
wij zaten
ie zaten
zij zaten

zoegen - zuigen

kiek bij snoeven

zoepen - zuipen

kiek bij snoeven

Midden Drenthe
zuken - zoeken
ik zuuk
ie zuukt
hij, zij, het zöcht
wij zuukt
ie zuukt
zij zuukt

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

ik heb zöcht

zuuk ik
zuuk ie
zöcht hij/e
zuuk wij
zuuk ie
zuukt zij

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

zwarven - zwerven

kiek bij warpen

ik heb zweid

zwei ik
zwei ie
zweit hij/e
zwei wij
zwei ie
zweit zij

zweide ik
zweiden ie
zweide hij (zweid’e)
zweiden wij
zweiden ie
zweiden zij

ik zwöm
ie zwömmen
hij zwöm
wij zwömmen
ie zwömmen
zij zwömmen

ik heb zwömmen

zwem ik
zwem ie
zwemt hij/e
zwem wij
zwem ie
zwemt zij

zwöm ik
zwömmen ie
zwöm hij/e
zwömmen wij
zwömmen ie
zwömmen zij

ik zweer
ie zweert
hij/zij/het zweert
wij zweert
ie zweert
zij zweert

ik zweerde
ie zweerden
hij zweerde
wij zweerden
ie zweerden
zij zweerden

ik heb zweerd

zweer ik
zweer ie
zweert hij/e
zweert wij
zweer ie
zweert zij

zweerde ik
zweerden ie
zweerde hij (zweerd’e)
zweerden wij
zweerden ie
zweerden zij

zwiegen - zwijgen

kiek bij bieten

zweien - zwaaien
ik zwei
ie zweit
hij, zij, het zweit
wij zweit
ie zweit
zij zweit

ik zweide
ie zweiden
hij zweide
wij zweiden
ie zweiden
zij zweiden

zwellen

kiek bij helpen

zwemmen - zwemmen
ik zwem
ie zwemt
hij/zij/het zwemt
wij zwemt
ie zwemt
zij zwemt
zweren - zweren

