
En de nieuwe president is … 
Het zijn belangrijke tijden in de Verenigde Staten van Amerika (VS).  
Wie wordt de nieuwe president? Het gaat tussen Donald Trump en Joe Biden.  
De hele wereld kijkt vol verwachting naar de uitslag. 

Hulp?
Er zijn veel onderwerpen waarover de kandidaten 
van mening verschillen. Maar toch is het corona-
virus het meest actueel. Zowat 8 miljoen Amerika-
nen raakten besmet met covid-19. Biden wil graag 
strengere regels. Zo zouden mensen een 
mondmasker moeten dragen. Maar daar denkt 
Trump anders over. Hoewel hij en zijn gezin zelf 
besmet raakten. Volgens hem neemt het virus af. 
Uit de cijfers blijkt het tegendeel …

Debatten
Niemand kan voorspellen wie de nieuwe president 
wordt. Beide kandidaten zijn erg verschillend qua 
karakter. Op de televisie voerden ze samen één 
debat. Daarin zei Trump dat hij zelf een geweldi-
ge president is. Wanneer Biden iets wou zeggen, 
onderbrak Trump hem. Moeilijke vragen werden 
vermeden door Trump. En Biden gaf niet echt een 
zelfzekere indruk. Geen van beide kandidaten 
kwam heel goed over. 

Stemmen
De verkiezingen vinden plaats op 3 november. De 
president blijft dan vier jaar aan de macht. Trumps 
termijn kan nog één keer met vier jaar verlengd 
worden. Als er genoeg mensen voor hem stem-
men. In de VS is stemmen een recht. Het betekent 

dat mensen niet verplicht zijn om hun stem uit te 
brengen. Toch vragen bekende sterren om dat wel 
te doen. Miljoenen Amerikanen brachten nu al hun 
stem uit. Ze deden dat per post of in een kantoor. 
Trump waarschuwde voor vervalste resultaten. 
Al is de vraag of hij dat ook zal zeggen als hij zélf 
verkozen wordt.
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>>> Joe Biden (foto onder) neemt het op tegen Donald Trump 
(foto boven). Wie zal het halen? (Foto’s ANP)


