
Werkwoorden: D of T – Hoe zat het ook alweer?

Een –d of een –t en misschien wel –dt aan het einde, wat waren de regels ook alweer?
Hieronder een beknopt overzicht.

Check eerst of het werkwoord een tegenwoordige tijd of een verleden tijd betreft.

’t Ex-kofschip (verleden tijden)

Als je van een werkwoord een voltooid deelwoord maakt, kan het ezelsbruggetje ’t ex-
kofschip je helpen om te bepalen of een –d of een –t aan einde juist is. Hier een
stappenplan:

1. Haal de klinkers uit ’t Ex-kofschip weg: TXKFSCHP

2. Bepaal de stam van het werkwoord: dat is het werkwoord zonder –en.
Bijvoorbeeld:

Faxen – Fax
Verhuizen – Verhuiz
Leven – Lev
Barbecueën – Barbecue

3. De laatste letter van de stam bepaalt of je een –d of een –t aan het voltooid
deelwoord toevoegt:

- Staat de laatste letter in TXKFSCHP? Gebruik een –t.
- Staat de laatste letter niet in TXKFSCHP? Gebruik een –d.

Je krijgt nu:
Faxen – Fax – Gefaxt
Verhuizen – Verhuiz – Verhuisd
Leven – Lev - Geleefd
Barbecueën – Barbecue – Gebarbecued

Voor de gewone verleden tijd geldt nu hetzelfde:

Faxen – Faxte /faxten
Leven – Lev – Leefde/leefden

Let natuurlijk op je onregelmatige werkwoorden, weet je het niet zeker, zoek het dan op.



Tegenwoordige tijd

In de tegenwoordige tijd gebruik je een schema dat in principe altijd hetzelfde is:

Ik: stam (hele werkwoord zonder –en)
Hij/zij/jij: stam+t
Wij: hele werkwoord

Ik: verhuis (en hier is het dus niet verhuiz) Ik: word
Hij/zij/jij: verhuist Hij/zij/jij: wordt
Wij: verhuizen Wij: worden

Wanneer het werkwoord een t bevat, komt er geen extra t achter, dus:

Ik: praat
Hij/zij/jij: praat
Wij: praten

Let wel op de onregelmatige werkwoorden!
LET OP: Staat het werkwoord vóór het woord ‘je’? Dan hoort er geen –t achter!

Zoals bijvoorbeeld:
Loop je even met me mee?

Bij u is dit echter niet het geval:
Loopt u even met me mee?

D of dt?

Dit gaat fout omdat mensen vergeten dat de stam een –d bevat, bijvoorbeeld:
Worden – word (= stam)

Vervang bij twijfel het werkwoord door een vorm van het werkwoord ‘lopen’, dan hoor je
de –t wel of niet aanwezig!

Jij loopt
Loopt zij
Loop je
Loopt je moeder
Ben je gelopen (pas nu ’t ex-kofschip toe)

Verleden tijd en –d of -dt
In de verleden tijd wordt nooit gebruik gemaakt van -dt. Het is altijd of een -d, of een -t.


