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Honingraat
werkwoorden

Doel: 
Werkwoorden vervoegen in TT
Werkwoorden vervoegen in VT

Oefenen met sterke werkwoorden
Oefenen met zwakke werkwoorden

Werkwoorden met -ven en -zen vervoegen

Nodig: 
(gelamineerd) spelbord, 
(gelamineerd) dobbelvel,

dobbelsteen, pionnen

Aantal spelers: 
2 tot 5 spelers.

Spelregels: 
Alle spelers starten op een een startplaats.

(vorm van starten)
Speler 1 gooit met de dobbelsteen, 

is er een werkwoord dat past bij de persoon/personen?
Ja, zet je pion op die plek.

Nee, je pion blijft deze beurt staan.
Volgende speler is aan de beurt.

Winnaar: 
Degene die als eerste aan de overkant 

(vorm van stoppen) is.



Honingraat
Werkwoorden

ik …

jij …

hij …

wij …

jullie …

… jij?



Werkwoorden in de 
tegenwoordige tijd

start startstart startenstarten

volgen veranderenwerkt wenspiept

werp rekenwenst werpenhuilen

kijken voelenbetaalt huiltwensen

lach gooit dooiennoemt

eisen noemen betaalbrengt

kijkt

voelt

voel volgrekenen lachenroept

piepen verandertbouw rekentvliegen

stopt stoptstop stoppenstoppen

gooi roepen gooienwerpt

eist maaien dooitlacht

maai huil vliegtfluiten

betalen werk eisdenkt

dooi denk piepvlieg

noem brengen volgtwerken

breng kijk bouwtbouwen

roep denken maaitverander



Werkwoorden met
-zen en -ven in T.T. 

start startstart startenstarten

roven belevenweven raasgrenzen

weef neuzengrenst geefgeloven

zweven gevenlooft vrezengolven

beloven geloof durfroof

nies niest beloofgolft

blaast

verf

verft neusgelooft wrijftwrijven

leven vervenbelooft belevenneust

stop stoppenstop stoptstoppen

grijnst blaas vrezenvreest

erven golf leefvrees

grijnzen loven zweeftbeleef

beleeft blazen erfleeft

durft rooft kluifzweef

raast niezen razenwijzen

beleef kluiven grensloof

wijs durven geeftkluift



Werkwoorden met
-den in de T.T.

start startstart startenstarten

rijd bevrijdenzend rijdtvind

wordt verzendtgeld vindenzendt

brand vindtredden ladenbind

braad bereiden duldtverzend

geldt word brandtbereidt

redt

rijdt

wedden lijdenleidt landenkleed

strijd onthoudtstrijdt wendonthouden

stop stopstopt stoppenstoppen

lijdt leiden strijdenlijd

red onthoud leidduldt

binden bereid kleedtbrandt

wendt wenden wedkleden

duld raad braadtzenden

raden braden raadtrijden

bindt branden gelden verzenden

worden dulden vindenwedt



Werkwoorden met 
-zen en -ven in T.T. en V.T.

start startstartten starttestarten

roven weefdeweef raasgrenzen

weef neuzengrenst verhuisdengeloven

zweven verfdenbeloofde leefdengrensde

beloven geloof durfroof

erfden neusden beloofgeloofde

zweefde

verf

verft neusgelooft leefderoofde

leven vervenbelooft belevenneust

stop stoptestopten stoptstoppen

grijnst roofden grijnsdeverfde

erven neusde durfdenleef

grijnzen durfde zweeftbeleefden

beleeft weefden erfleeft

durven rooft geloofdenzweef

raast raasde razenwijzen

beleef beloofden grensraasden

wijs durven grensdenverhuist



Werkwoorden met
-den in T.T. en V.T.

start startstartte startenstartten

brand raaddenbraadden wedtmeldt

duld wenddenduldt wenddebraadde

brand antwoorddenduldde landdenlandde

braad bereiden dulddenwedde

wedden wied bereiddebereidt

redt

land

wieden leiddenkleedden landenkleed

wendt wieddenwiedde schudmelden

stop stoptestopt stoppenstopten

schudt leidt wendschudden

antwoord schudde leidleiden

redden leidde kleedtwiedt

landt wenden wedkleden

duldt raad braadtantwoordt 

raden braden raadtbereidden

redde brandt antwoordenbranden

raadde dulden bereidkleedde



Werkwoorden in de 
T.T. en V.T. (‘t kofschip)

start startstart startenstarten

volgen werkmaaide wenspiep

veranderde eiswenst bouwdehuilen

huilde voelenbetaalde huiltwensen

lach verandert dooiennoemt

eisen noemen betaallachten

bouwden

voelt

voel volgrekenen lachenmaaiden

piepen werktbouw rekentwerkten

stopt stoptstop stoppenstoppen

maait huilden gooiennoemden

eist maai dooitlacht

gooit huil eistenvolgden

betalen volgde rekenwensten

dooi wenste pieptgooiden

noem voelden volgtwerken

rekende piepte bouwtbouwen

werkte betaalt maaienveranderen



Sterke werkwoorden 
in T.T. en V.T.

start startstartte startenstartten

bracht zeidenbreken denkdachten

bent denkendacht werplijden

vliegen werpenzegt flotenfloot

koos kijk haddenkeken

hebben brengt brakbreek

kijkt

bezweek

lijd vlogenben ledenwierp

zijn hadheb kozenkijken

stopt stoptestop stoppenstopten

zei zeggen waswerpt

vloog vliegt brakenleed

kiezen heeft kiestfluiten

fluit waren isdenkt

brachten breekt kiesvlieg

roept brengen keekwierpen

breng kijkt riepenroep

riep roepen lijdtzegt


