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Vervoegen van Engelse werkwoorden 

 

Werkwoorden van Engelse (en Amerikaanse) oorsprong worden vervoegd als de zwakke 

werkwoorden in het Nederlands.  

• Verleden tijd een -de  

• Voltooid deelwoord een -d,  

• Stam uit ’t kofschip, dan respectievelijk -te en -t. 

Let op: 

• Engelse werkwoorden die twee manieren worden uitgesproken: de stam eindigt qua 

klank op s of z, f of v: zowel de -t(e) als de -d(e) vervoeging zijn toegestaan. 

• Als in het Engelse werkwoord een e wordt gebruikt om de juiste uitspraak van het woord 

aan te geven, blijft deze in de Nederlandse vervoeging staan. 

• Als het Engelse werkwoord eindigt op een dubbele medeklinker, laat je één medeklinker 

weg in de stam. 

• Voor een correcte uitspraak moet een klinker soms worden verdubbeld (promoten, 

scoren). Bijvoorbeeld de stam 'promot' wordt 'promoot'. 

Voorbeelden 

• brainstormen: brainstorm, brainstormde, gebrainstormd 

• briefen: brief, briefte, gebrieft 

• checken: check, checkte, gecheckt 

• claimen: claim, claimde, geclaimd 

• coachen: coach, coachte, gecoacht 

• dealen: deal, dealde, gedeald 

• downloaden: download, downloadde, gedownload 

• e-mailen: e-mail, e-mailde, geë-maild - gemaild 

• entertainen: entertain, entertainde, geëntertaind 

• faxen: fax, faxte, gefaxt 

• finishen: finish, finishte, gefinisht 

• focussen: focus, focuste, gefocust 

• inloggen: log in, logde in, ingelogd 

• intaken: take in, takete in, ingetaket 

• leasen: lease, leaste - leasde, geleast - geleasd 
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• lobbyen: lobby, lobbyde, gelobbyd 

• mailen: mail, mailde, gemaild 

• managen: manage, managede, gemanaged 

• outplacen: outplace, outplacete, geoutplacet  

• outsourcen: outsource, outsourcete, geoutsourcet 

• plannen: plan, plande, gepland 

• promoten: promoot, promootte, gepromoot 

• recyclen: recycle, recyclede, gerecycled 

• saven: save, savede, gesaved 

• scoren: scoor, scoorde, gescoord 

• showen: show, showde, geshowd 

• speechen: speech, speechte, gespeecht 

• stressen: stress, streste, gestrest 

• surfen: surf, surfte - surfde, gesurft - gesurfd 

• switchen: switch, switchte, geswitcht 

• telexen: telex, telexte, getelext  

• timen: time, timede, getimed 

• tunen: tune, tunede, getuned 

• typen: typ, typte, getypt 

• updaten: update, updatete, geüpdatet 

• upgraden: upgrade, upgradede, geüpgraded 


