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« Should Scotland be an independent country? ». Volgens de Belgische
bookmakers zal de scheiding niet plaatsvinden!
Londen huivert bij de gedachte dat de stemming over de onafhankelijkheid van Schotland, gehouden op donderdag
18 september, een einde zou kunnen maken aan een moeilijke politieke unie van meer dan drie eeuwen. Meer dan
vier miljoen Schotten stellen zich vandaag, voor de derde keer al, een cruciale vraag voor de toekomst van het
Verenigd Koninkrijk: “Should Scotland be an independent country?”, zou Schotland een onafhankelijk land moeten
worden dus. Indien er op deze vraag positief geantwoord wordt, zal de onafhankelijkheid uitgeroepen worden op 24
maart 2016, exact 413 jaar na het overlijden van Elisabeth 1! Hoewel de Britse media veelvuldig speculeren over het in
populariteit toenemen van een “yes”, hebben de bookmakers geen enkele twijfel: Schotland blijft Brits!

Ook in België wordt het resultaat vol spanning afgewacht… goldenpalace.be, gelicentieerd voor het legaal aanbieden
van sportweddenschappen, biedt dan ook de volgende quoteringen aan voor het resultaat van het referendum:

JA – Schotland wordt afhankelijk: 3.75

NEEN – Schotland wordt niet onafhankelijk: 1.23

Bij deze noteringen levert een inzet van €10 op een nederlaag voor de separatisten dus slechts €12,30 op.
Onafhankelijkheid van Schotland is volgens de bookmakers van goldenpalace.be met andere woorden weinig
waarschijnlijk. Nu is het afwachten of de Schotten hun ongelijk zullen bewijzen…
****
Over Golden Palace:

Golden Palace is met meer dan 30 speelzalen verspreid over België marktleider. Sinds 1 april 2012 heeft de groep ook
een eigen online platform, goldenpalace.be, waar zowel sportweddenschappen, casino, virtuele races als poker
worden aangeboden. In Vlaanderen bezit de groep 3 speelzalen, met het doel dit getal in de komende 6 maanden te
verdubbelen. Wat begon als klein familiebedrijf is uitgegroeid tot een onderneming die ondertussen meer dan 250
werknemers tewerkstelt. Deze groei, mogelijk gemaakt door het bouwen van sterke vertrouwensrelaties met zijn
spelers, stelt Golden Palace in staat zich in te zetten voor projecten op het vlak van milieu en liefdadigheid.
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