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Irregular verbs 

 

Infinitive Simple 

past 

singular 

Simple past 

plural 

Perfect 

auxiliary 

Past participle Translation in 

context 

aanbijten beet aan beten aan hebben aagebeten to eat into, to 

gnaw at 

aanjagen joeg aan joegen aan hebben aangejaagd to stimulate 

aanroepen riep aan riepen aan hebben aangeroepen to invoke 

aanscherpen schierp 

aan 

schierpen 

aan 

hebben  aangescherpt to sharpen, to 

strengthen 

aansluiten 

(op) 

sloot aan 

(op) 

sloten aan 

(op) 

hebben aangesloten (op) to fit with 

afkomen (op) kwam af 

(op) 

kwamen af 

(op) 

zijn  afgekomen (op) to face, to 

confront, to 

beset 

aflopen liep af liepen af hebben  afgelopen here: to go 

around 

afnemen nam af namen af hebben afgenomen to decrease 

afwijken 

(van) 

week af 

(van) 

weken af 

(van) 

hebben afgeweken to differ from, 

to deviate from 

afzien zag af zagen af hebben  afgezien to have a tough 

time 

belet vragen  vroeg 

belet 

vroegen 

belet 

hebben belet gevraagd ask for an 

appointment 

(formal) 

betrekken betrok betrokken hebben betrokken here: to move 

into 

bezweren bezwoer bezwoeren hebben bezworen to prevent, to 

defuse 

bijdragen (tot) droeg bij 

(tot) 

droegen bij 

(tot) 

hebben bijgedragen (tot) to contribute to 

bijhouden hield bij hielden bij hebben bijgehouden to keep up 

doorslaan sloeg 

door 

sloegen 

door 

hebben doorgeslaan to carry on, to 

go over the top ; 

to tip the scales 

to 

duiken dook doken hebben gedoken to dive 

dwingen dwong dwongen hebben gedwongen to force 

hijsen hees hesen hebben gehesen to hoist, to lift 

ingaan (tegen) ging in 

(tegen) 

gingen in 

(tegen) 

zijn  ingegaan (tegen) to disagree 

with, to argue 
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against 

kluiven kloof kloven hebben gekloven to gnaw (when 

eating) 

liggen (aan) lag (aan) lagen (aan) hebben gelegen (aan) to be the reason 

mislopen liep mis liepen mis hebben  misgelopen to miss, to miss 

out on 

omgaan (met) ging om 

(met) 

gingen om 

(met) 

zijn omgegaan (met) to deal with, to 

handle 

omslaan sloeg om sloegen om zijn  omgeslagen to change 

radically 

ontlopen ontliep ontliepen hebben ontlopen to escape, to 

avoid 

opduiken dook op doken op zijn opgedoken to show up, to 

appear 

openrijten reet open reten open hebben  opengereten to tear open 

opnemen nam op namen op hebben opgenomen here: to take 

opzeggen zei op zeiden op hebben opgezegd to cancel 

overroepen overriep overriepen hebben overroepen to overrate 

overzien overzag overzagen hebben overzien to overview 

prijsgeven gaf prijs gaven prijs hebben  prijsgegeven to give up 

prijzen prees prezen hebben  geprezen to praise 

schuilen school scholen hebben gescholen here: to hide 

strijken streek streken hebben gestreken here: to stroke 

terechtkomen kwam 

terecht 

kwamen 

terecht 

zijn  terechtgekomen to end up in, to 

land in 

terugkomen 

(van)  

kwam 

terug 

(van) 

kwamen 

terug (van) 

zijn  teruggekomen 

(van) 

to go back on, 

to change one’s 

mind about 

toekomen 

(aan) 

kwam toe 

(aan) 

kwamen toe 

(aan) 

zijn toegekomen 

(aan) 

to get round to 

toeslaan sloeg toe sloegen toe hebben toegeslaan to strike 

uitlopen (op) liep uit 

(op) 

liepen uit 

(op) 

zijn  uitgelopen (op) to result in 

varen voer voeren hebben gevaren to sail, to go by 

boat 

verdringen verdrong verdrongen hebben verdrongen to repress 

versmelten versmolt versmolten zijn  versmolten to melt together, 

to amalgamate, 

to blend 

vervallen verviel vervielen zijn vervallen to expire 

verwerven verwierf verwierven hebben  verworven to acquire 

voorkomen kwam 

voor 

kwamen 

voor 

zijn  voorgekomen to occur; to 

seam, to appear 

vreten vrat vraten hebben gevreten to eat, to scoff 

waarnemen nam waar namen waar hebben waargenomen to observe, to 
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perceive 

weergeven gaf weer gaven weer hebben weergegeven to display, to 

show 

zich inhouden hield zich 

in 

hielden zich 

in 

hebben zich ingehouden to controle 

onself, to 

restrain oneself 

zich 

opwinden 

(over) 

wond 

zich op 

(over) 

wonden 

zich op 

(over) 

hebben  zich 

opgewonden 

(over) 

to get worked 

up about 

zweren zwoer zwoeren hebben gezworen to swear, to 

vow 

 


