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De topfavorieten voor de Oscars zijn volgens de bookmakers
McConaughey & Cate Blanchett!
Elke cinefiel heeft zijn eigen mening over wie in Hollywood een gouden Oscarbeeld in de wacht zou moeten slepen
en wie de prijs het meeste verdient. Ook de bookmakers van goldenpalace.be hebben hun mening gedeeld door
weddenschappen met verschillende winstkansen (quotes) beschikbaar te stellen.

We zijn nog slechts enkele dagen verwijderd van de Oscarceremonie en de weddenschappen op de winnaars van de
verschillende categorieën lopen volop binnen.

Als we de quotes vastgesteld door de bookmakers op goldenpalace.be mogen geloven, dan gaat de prijs van beste
acteur naar Matthew McConaughey, die met een quote van 1,11 (ontvang € 1,11 voor elke euro die je inzet) genoteerd
staat. Leonardo DiCaprio staat op dit moment genoteerd met een quote van 5,50.

De bookmakers van goldenpalace.be geloven in ieder geval niet in de kansen van Bruce Dern (quote van 40) en
Christian Bale: wie inzet op een overwinning van de acteur uit ‘American Hustle’ en het bij het rechte eind heeft,
ontvangt een bedrag van 150 keer zijn/haar weddenschap.

In de categorie ‘Beste film’ is het onverrassend de film ’12 Years a Slave’ die de favoriet is met een quote van 1,10,
terwijl ‘Gravity’ en ‘American Hustle’ respectievelijk een quote van 4,30 en 7,40 meekrijgen.

In de categorie ‘beste actrice’ is het Cate Blanchett die de favoriete is. Haar quote bedraagt 1,05, tegenover een quote
van maar liefst 11 voor Sandra Bullock. Alfonso Cuarón, regisseur van ‘Gravity’, kan volgens de bookmakers van
goldenpalace.be de overwinning niet meer ontlopen : zijn quote bedraagt 1,03!

De quotes veranderen regelmatig. Aarzel niet om zelf een kijkje te nemen op goldenpalace.be en zo uw eigen mening
te vormen.

****

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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