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10.10.2014 . 09.07



OMG LEBRON JAMES!

MAN WIL DE BAK UIT VOOR BASKETBAL
De terugkeer van het Amerikaanse basketbalicoon LeBron James bij de Cleveland Cavaliers zorgt
voor veel opwinding in de staat Ohio. Zo ook bij Jason Goudlock. Hij kan niet wachten zijn idool live
te zien spelen, maar er is wel één probleempje: Jason zit al 20 jaar in de bak. Speciaal voor LeBron
heeft hij nu gratie aangevraagd.

© Facebook

The Smoking Gun heeft heeft Jasons verzoek tot vervroegde invrijheidstelling in bezit en Jason maakt er
geen geheim van waarom hij de gevangenis zat is. "Ik ben geen beroepscrimineel en ik ben klaar voor mijn
vrijlating. Bovendien zou ik het wel mooi vinden dat ik naar LeBron James kan gaan kijken en kan zien hoe hij
eindelijk weer een NBA-titel naar Cleveland brengt", aldus Goudlock, de man waar zelfs een website voor is
opgericht om hem vrij te krijgen.
WIL OOK GOED DOEN

Verder vraagt hij nog of zijn gevangenennummer misschien
het PAGINA
systeem gehaald kan worden zodat het
DEELuit
DEZE
altijd van hem blijft. Ook zegt Jason na zijn vrijlating jongeren te willen gaan helpen om te voorkomen dat ze
net zoals hem in de bak eindigen.


0


1


-



GRENZELOOS



uit te zingen. De Amerikaan zit vast wegens meerdere gewapende overvallen en schietpartijen.
EET GEEN ONDERBROEK

Er zijn natuurlijk ontelbaar veel redenen waarom iemand in de bak kan eindigen. Zoals bijvoorbeeld het
dansen voor een paleis, iets plaatsen op Facebook of natuurlijk het bijten van een wildvreemde. Ohja, mocht
je dus moeten brommen, eet dan geen onderbroek!
AUTEUR & BRON
Sissy Westerhuis
© BuzzO
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GERELATEERDE ARTIKELEN
Vrouw op de vlucht als Ninja Turtle



Amerikaan gaat 500 keer naar 1 show



Man in loopmolen van zee geplukt 



Vrouw verbouwt aardappel in flamoes



GERELATEERDE ARTIKELEN

07.10.2014 . 18.10

VROUW OP DE VLUCHT ALS NINJA TURTLE

06.10.2014 . 14.04

AMERIKAAN GAAT 500 KEER NAAR 1 SHOW

DEEL DEZE PAGINA
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