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‘Royal Baby’ komt vroeger dan verwacht volgens Belgische bookmaker
goldenpalace.be.
Belgische bookmaker goldenpalace.be biedt vanaf nu verscheidene weddenschappen aan over de geboorte van het
tweede kind van prins William en Kate Middleton. Belgische spelers kunnen vanaf nu dus een gokje wagen op de
naam van de baby, de exacte geboortedatum, het geslacht en het tijdstip van de geboorte. Interessant feitje is dat de
geschatte datum door de bookmakers vroeger is dan de datums die op dit moment in de pers circuleren.

De Britse babygekte waait langzaam maar zeker over naar het Belgische volk. Goldenpalace.be, een gelicentieerde
Belgische bookmaker, biedt vanaf nu spelers de mogelijkheid om hun weddenschappen te plaatsen op de
geboortedatum, de naam van de baby en meer.

Volgens de bookmakers is de meest waarschijnlijke naam Alice, naar de overgrootmoeder van William (uitbetaling
van €4 per €1 aan inzet). Andere mogelijkheden zijn onder andere Elizabeth (€6 per €1 inzet) en Charlotte (€5 per €1
inzet), de tweede naam van Kates zus Pippa en de naam van de vrouw en dochter van koning George III. James, de
naam van de enige broer van Kate en een populaire Engelse naam, wordt getipt als meest waarschijnlijke
jongensnaam, al is dit blijkbaar moeilijker te voorspellen dan de meisjesnamen (€13 voor elke €1 inzet).

Goldenpalace.be schat komst baby vroeg in.

Inzetten op de exacte geboortedatum betaalt tussen 15 en 41 keer de inzet van de speler uit. Interessant genoeg zijn de
datums met de laagste uitbetalingen (die dus als meest waarschijnlijk worden gezien door de bookmakers van
goldenpalace.be) 19-21 april, dit hoewel verscheidene bronnen 25 april als geschatte datum meegeven. Op het
moment van schrijven betaalt een inzet op 19-21 april 15 keer de inzet van de speler uit, terwijl een inzet op 25 april 21
keer de inzet van de speler uitbetaalt.

Andere weddenschappen die worden aangeboden zijn onder andere de dag van de week waarop de baby geboren zal
worden,

het

tijdstip

waarop

de

baby

zal

geboren

worden

en

het

geslacht

van

de

baby.

Goldenpalace.be, bookmaker met een officiële Belgische licentie, heeft al meerdere keren het nieuws gehaald met
dergelijke speciale sociale weddenschappen. Zo had de website ook al weddenschappen aangeboden in aanloop naar
de verkiezing van de paus.

****

Over Golden Palace:

Golden Palace is met bijna 40 speelzalen verspreid over België marktleider. Sinds 1 april 2012 heeft de groep ook een
eigen online platform, goldenpalace.be, waar zowel sportweddenschappen, casino en poker worden aangeboden. De
groep is uitgegroeid van familiebedrijf tot onderneming met meer dan 300 werknemers. Deze groei, mogelijk gemaakt
door het bouwen van sterke vertrouwensrelaties met zowel spelers en de wethouders, stelt Golden Palace in staat zich
in te zetten voor projecten op het vlak van milieu en liefdadigheid.
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