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Bookmaker goldenpalace.be zeker dat Leonardo DiCaprio eerste Oscar
zal winnen: “Wij betalen de inzet van elke speler die eender welk
ander resultaat correct inschat minstens 9 keer terug.”
De genomineerde van de 88e editie van de Academy Awards (beter bekend als “Oscars”) die op zondag 28 februari
plaatsvinden, werden onlangs bekendgemaakt. Bookmaker goldenpalace.be biedt nu al weddenschappen op het
evenement aan en lijkt er zeker van te zijn dat Leonardo DiCaprio zijn eerste Oscar zal winnen voor zijn rol in “The
Revenant”. De bookmaker betaalt de inzet van iedere speler die een ander resultaat correct voorspelt namelijk
minstens 9 keer terug.
Ondanks het feit dat hij in het verleden al 5 keer genomineerd werd (What’s Eating Gilbert Grape, The Aviator, Blood
Diamond en twee nominaties voor The Wolf of Wall Street), heeft Leonardo DiCaprio verrassend genoeg nog nooit
een Oscar gewonnen. Daar kan dit jaar evenwel verandering in komen want voor zijn rol in “The Revenant” heeft hij
een nominatie in de categorie “Beste Acteur” op zak.
De Belgische bookmaker goldenpalace.be biedt nu al weddenschappen aan op het evenement. Goldenpalace.be
betaalt de inzet van iedere speler die een andere winnaar dan DiCaprio correct voorspelt minstens 9 keer terug. Wie
inzet op de tweede favoriet, Michael Fassbender in “Steve Jobs”, kan €90 winnen met een inzet van €10. Een inzet van
€10 op underdog Bryan Cranston in “Trumbo” (bekend voor zijn rol als Walter White in Breaking Bad!) levert zelfs
€410 op. Goldenpalace.be lijkt dus wel erg zeker te zijn van de overwinning van DiCaprio.
“The Revenant” is een Amerikaanse biografische western waarin DiCaprio een jager vertolkt die aangevallen wordt
door een grizzlybeer en vervolgens voor dood wordt verraden en voor dood achtergelaten wordt. Naast DiCaprio’s
nominatie voor Beste Acteur is de film ook de favoriet in de categorie “Beste Regisseur” (Alejandro González
Iñárritu). Spelers die inzetten op Iñárritu krijgen een quotering aangeboden van 1.60, wat wil zeggen dat ze €1,60
kunnen winnen per euro die ze inzetten.
In de Amerikaanse bioscopen is de film nu al te zien, maar in België en andere Europese landen zal men nog wat
geduld moeten uitoefenen. De release staat bij ons namelijk gepland voor woensdag 27 januari. In de categorie “Beste
Film” is “The Revenant” met een quotering van 2.75 de tweede favoriet, na “Spotlight”. De favoriet in deze categorie
is een biografische dramafilm over het “Spotlight”-team van The Boston Globe en hun onderzoek naar
kindermisbruik in de Katholieke kerk en is in Europa vanaf 3 februari 2016 te zien. De film staat genoteerd met een
quotering van 1.72.

****

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. Golden Palace helpt niet alleen mee om dromen
van kinderen te realiseren via, o.a., de Stichting Make-a-Wish, maar ook via vele andere lokale projecten.
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