
USS Claude V. Ricketts / (voorheen) USS Biddle DDG-5 
The Big Nickel #25,  maart  2021 

 
 

Noot nieuwsbriefeditor 
 

We zijn op zoek naar een nieuwe Nieuwsbrief Editor.  Als iemand geïnteresseerd is in het 
aannemen van de baan, neem dan hiercontact met mijop. 
 
Dutch: Raadpleeg de webpagina voor de nieuwsbrief in uw taal. 
Duitsland: Kijk voor de nieuwsbrief in uw taal op de website. 
Griekenland: Voor de nieuwsbrief in uw taal, zie de website. 
Italië: Kijk voor de nieuwsbrief in uw taal op de webpagina.   
Turkije: Kijk op de webpagina voor de nieuwsbrief in uw taal.   
 

2021  DDG-5 Reünie 
 

De 2021  DDG-5 Reünie wordt gehouden van  donderdag  6 mei  tot en met zondag  9 mei 2021  
met vroege  controle  in de middag van woensdag 5 mei  2020. De reünie wordt gehouden  in de 
Holiday Inn Virginia Beach – Norfolk.  Als je van plan bent of er gewoon aan denkt om de 202 1 
Reunion bij te wonen, neem dan de tijd om de online Reunion Survey in te vullen die te vinden is op de 2021  
Reunion-pagina van the Big Nickel-website.   De voorlopige 2021  Reünie agenda en de 2021  
Reünie Registratie  Form vindt u aan het einde van deze nieuwsbriefnaast  die gevonden op de 2021  
Reünie pagina op de website. 
 
Hotelkamerprijzen zijn onderhandeld en zijn $ 119 / nacht (plus belastingen)  voor een kingsize 
bed met een slaapbank of  2 queens, beide rookvrij.  Tarieven zijn goed voor 3 dagen van 
tevoren (3 mei) tot en 3 dagen na (12 mei) officiële reüniedata. Er is een speciale knop geplaatst  
opde pagina  Hotelreserveringsinformatie  op de website  om te reserveren.  Vanaf deze 
nieuwsbrief is het reserveringsformulier op de site van het hotel alleen goed van 6 mei tot 9 
mei,hoewel we kijken of het hotel dit kan corrigeren.   Als gevolg hiervan  wilt u reserveren om 
vroeg aan tekomen en/ of laat te vertrekken, plaats bel het hotel direct(1-757.226.9119)en zorg 
ervoor dat u onze groepscode(DDG)vermeldt om het groepstarief te ontvangen. 
 
Aangezien veel voormalige DDG-5 scheepsmaten in en rond norfolk wonen, verwachten we 
een enorme opkomst te hebben.  Begin 2021 wordter een e-mail gestuurd naar de omwonenden om 
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hen te herinneren aan de reünie en om de reünie-enquête in te vullen die te vinden is op de  
reüniepagina van 2021 op de website, dus zorg ervoor dat u deenquêteresultaten vaak bekijkt om te 
zien of scheepsmaten met wie u hebt gediend aanwezig zullen zijn. De e-maillijst is gebaseerd  
op  scheepsmaten die zich op de website hebben geregistreerd en of hun e-mailadres actueel en 
up-to-date is.  Als u op de hoogte bent van scheepsmaten die niet op de site zijn geregistreerd, 
laat hen dan weten over de Reünie en moedig hen aan zich te registreren, zodat dey  up-to-date 
kan worden gehouden en toekomstige nieuwsbrieven kan ontvangen. 
 

Uitvoerend directeur/vicevoorzitter/penningmeester 
 

 
BT2 Glenn Johnson (64 – 68): gjohn11905@gmail.com 

  
Beste scheepsmaten en echtgenoten - DDG5 Crew Members Association. 
 
Ik hoop dat deze update over onze aanstaande reünie al uw vragen over dit evenement zal 
ophelden.  JA, we zijn nog steeds van plan om onze reünie op 6-9meite houden, met vroeg 
inchecken beschikbaar op  woensdagmiddag 5mei.   De locatie  voor de reünie  is het Virginia 
Beach - Norfolk Hotel & Convention Center in Norfolk, Virginia.   757-499-4400. Zorg ervoor dat 
u hen laat weten dat u lid bent van de DDG5 Crew Members Association. Ik sprak met onze 
coördinator in het hotel  en hijverzekert me dat de  hotel verschillende wijzigingen en upgrades 
heeft aangebracht om onze veiligheid tijdens deze pandemietegaranderen. Ze adviseerde me ook 
dat ze momenteel reünies organiseren en geen problemen hebben gehad met de COVID-pandemie.   
 
Als u op onze website, TheBigNickel.Navy,gaat, u een formulier en informatie over onze reünie 
downloaden.  Print het formulier "Reünieregistratie", vul het in en stuur het naar mij met uw 
volledig restitueerbare aanbetaling.  Het formulier is aan het einde van deze nieuwsbrief 
gekoppeld als u er geen toegang toe heeft  vanaf de  reüniepagina van 2021  op de website. Als je 
nog steeds problemen hebt,  bel of sms me dan gerust op  813-786-8958  of mail me op  
gjohn11905@gmail.com en ik stuur je het formulier. Zorg er ook voor dat je  Kirk Neuman op de 
hoogte stelt als je problemen hebt, zodat hij ervoor kan zorgen dat dingen goed werken op de website. 
 
De tourverkopers en hotel verwachten dat ik hen een goede schatting geef van het aantal 
scheepsmaten en echtgenoten dat zal deelnemen aan de geschaafde tours enz. , laathet me weten 
als je van plan bent om met ons mee te gaan naar Norfolk op 6-9 mei voor onze 2021 DDG5 
CMA Reunion. 
 
Met vriendelijke groet aan jullie allemaal! 
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Uw scheepsmaat, 
 
Glenn Johnson BT2 1964-1968, Uitvoerend Directeur DDG5 Crew Members Association 
(DDG5 CMA) 
 
 

Voorzitter 
 

 
ET3 John Cubells (85 – 88): 63jcubells@gmail.com 

 
Ik hoop dat iedereen een healthy & Happy New Year had.  Stacy is druk bezig geweest met het 
verzamelen van goodies voor de stille veiling We zijn allebei erg enthousiast om onze vrienden 
van eerdere reünies te zien en hopen nieuwe vrienden bij ons te zien komen om te genieten van 
de tijd die we samen met onze scheepsmaten doorbrengen. Laten we er de beste reünie tot nu 
toe van maken. Tot ziens  eenllin Norfolk 

 
 

De Amenhoek 
 

BM3 Wayne Miller (65 – 68 jaar): Choicemedtrans@optonline.net 
 
Sinds de laatste nieuwsbrief ontvangen wij bericht van het overlijden van de volgende 
scheepsmaten en familieleden: 
 

• SN Salvatore Fanciiulli, Italiaanse Marine (1964 - 1965), 2008. 
• OS2 Greg Lee Reel (juni 1975 - 1978), 18 september 2020.  U zijn overlijdensbericht 

hierbekijken. 
• SN Thomas J. Zukowski (mei 1962 - november 1964), 5 september 2020.  Tom was 

plankeigenaar voor de USS Biddle en de USS Claude V. Ricketts.  U zijn overlijdensbericht  
hierbekijken. 
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Als u meer informatie heeft over een van de bovenstaande of op de hoogte bent van een andere 
scheepsgenoot die is overleden of informatie over een scheepsgenoot in de Taps-lijst, neem dan 
hiercontact met mijop. 
 
 

Een Word van de Webmaster 
 
 

 
19642013   

RD2 Kirk "VJ" Neuman (7/64 - 3/68): Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy 
TheBigNickel.Navy –  USSClaudeVRicketts.Marine 

 

Shipmate-informatiedatabase-update: 
Ik ben continu bezig met het  opschonen en bijwerken van de Crew Registration database en 
heb verschillende gegevensvermeldingen verwijderd die niet consistent waren of werden 
gedupliceerd in verschillende tabellen in de database.  Ik blijf ook een "goede e-maillijst" 
samenstellen uit de registratiedatabasetabel en de Master Crew List  (MCL)  databasetabel.  De 
MCL is een Excel spreadsheet van ongeveer 700+ scheepsmaten die dienden aan boord van de 
DDG-5 die in de loop der jaren door Carl Slack is samengesteld op basis van informatie van 
verschillende andere marine- en veteranenwebsites waarop DDG-5-scheepsmaten zich op een 
bepaald moment hebben geregistreerd.  Niet alle namen in de MCL bevinden zich in de 
siteregistratiedatabase en niet alle namen in de database staan in de MCL. 
 
Omdat ik dingen probeer op te ruimen, stuur ik in de loop van het jaar een paar keer een e-mail 
om te zien of de e-mailadressen die ik in de registratiedatabase heb goed zijn of niet.  (In feite 
heb ik de afgelopen week zo'n en "e-mailtest" verzonden).   Als het e-mailadres "slecht" is, krijg 
ik een "bounced": e-mail die aangeeft dat de e-mail niet kan worden bezorgd omdat het e-
mailadres niet bestaat of een andere snode reden.  Vanaf deze nieuwsbrief zijn er 95 
scheepsmaten geregistreerd op de site die nu slechte e-mailadressen hebben. Ik heb een knop 
toegevoegd aan de startpagina van de site met een lijst van die scheepsmaten met slechte e-
mailadressen, en ik zou het op prijs stellen als je dit leest, dat je een paar minuten nodig hebt 
om ervoor te zorgen dat je naam er niet is.  Als dat het is, neem dan contact met mij op met uw 
bijgewerkte e-mailadres en ik zal de database bijwerken.   Klik hier om de lijst met namen van 
"slechte e-mail" te bekijken.   
 
Daarnaast vraag ik u om in te loggen op de site en uw gegevens te controleren/bij te werken 
en/of ervoor te zorgen dat uw registratiegegevens er nog steeds zijn en up-to-date 
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zijn.  Instructies hiervoor staan op de startpagina van de website, toegankelijk door op de rode 
knop te klikken met de titelHoe u uw registratiegegevens controleren / bijwerken.  Bovendien, 
als u zich nog niet op de website hebt  
geregistreerd,zou ik u willen aanmoedigen om dat te doen.  Het is gemakkelijk te doen en de 
informatie die u invoert, wordt privé gehouden, behalve informatie aan boord, die wordt 
weergegeven in het  DDG-5 Crew Roster.  Als u al bent geregistreerd en inlogt op de website, u 
andere geregistreerde scheepsmaten e-mailen- via het bemanningsrooster- en op de hoogte worden 
gehouden van activiteiten voor de DDG-5 Crew Members Association. Als u vragen of problemen 
heeft met het registreren, neem dan  contact met mij op. 
 
Ik ben op zoek naar het wijzigen van het inlogproces voor de website.  Since het gebruikt 
momenteel delen van  software die  ik gebruik voor de Crew Forums.  Aangezien de Forums niet 
zijn gebruikt zoals ik dacht dat ze zouden zijn en de software die ik gebruik nu enkele jaren verouderd 
is, kijk ik naar de impact op bestaande geregistreerde gebruikers (wat je bent als je de 
nieuwsbrief via e-mail hebt ontvangen).   Zodra ik iets heb uitgewerkt, plaats ik een link naar de 
nieuwe site (die ik momenteel  Beta2.0.TheBigNickel.Navynoem) en stuur ik een e-mail om het 
uit te proberen en me te laten weten wat je ervan vindt.   Eerlijke waarschuwing, hoe ouder ik 
word, hoe langzamer ik word, dus dit zal waarschijnlijk een tijdje duren, dus houd je adem niet 
lang in  ���� 
 
Overleden scheepsmaten: 
Sinds de oprichting van de website zijn verschillende scheepsmaten die zich wel op de site 
hebben geregistreerd, overleden.  Ik heb deze scheepsmaten aangegeven op het 
bemanningsrooster met een cyaankleurige achtergrond.  
 
Zelfs als een scheepsmaat zich niet op de website heeft geregistreerd of voor de oprichting is 
overleden, probeer ik een Taps-pagina bij te houden voor zowel bemanningsleden als 
familieleden van degenen die tijdens het leven van het schip aan boord hebben gediend.  Er 
staan verschillende namen vermeld waarvoor ik zeer beperkte informatie heb.  Als u iemand in 
de lijst ziet waarover u informatie hebt, neem dan contact met mij op,  zodat ik kan proberen 
hun informatie bij te werken. 
 
Gezinsregistratie: 
De pagina Gezinsregistratie ligt al geruime tijd op de plank.  Ik probeer een paar dingen uit die 
nog niet helemaal werken.  Het kost veel meer tijd dan ik oorspronkelijk van plan was, maar ik 
blijf met nieuwe ideeën komen en het implementeren ervan kost tijd.  Ik hoop het nog ergens in 
de toekomst beschikbaar te hebben, dus houd het in de gaten in het vak Inloggen / Registreren 
op de home port-pagina. 
 
Het is mijn wens met de Familieregistratie om contact te onderhouden met familieleden van 
overleden scheepsmaten die graag informatie willen blijven ontvangen over de DDG-5 Crew 
Members Association.  Dit wil niet zeggen dat familieleden van levende scheepsmaten zich niet 
kunnen registreren.  Ze zijn zeker ook welkom als ze dat willen. 
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Een woord van de Winkelier 
 

 
RD2 Kirk "VJ" Neuman (64 – 67): Storekeeper@TheBigNickel.Marine 

 
Een opmerking voor de 2021  Reünie.   Vanaf deze nieuwsbrief ben ik niet van plan om de 
reünie bij te wonen.   Als gevolg  hiervan zal ik wat hoeden, uitdagingsmunten en patches naar 
Glenn Johnson verzenden voor verkoop op de reünie.  Als je een nieuw shirt wilt voor de reünie, 
vul dan het bestelformulier in (te vinden op de Ship's Store pagina van de website) en ontvang 
het zo snel mogelijk bij mij zodat ik je bestelling kan laten vullen en mailen voor de reünie.  Als 
u uw shirt(s) bij het hotel wilt ophalen, noteer dat dan op het bestelformulier en ik zal het 
daarheen verzenden.   

Houd er rekening mee dat het vanwege COVID-19 erg moeilijk voor mij is geweest om een 
borduuraar te vinden die constant open is en als gevolg daarvan erg moeilijk is geweest om shirts besteld en 
geborduurd te krijgen.   Ik heb geen voorraad overhemden bij de hand,    omdat het voor mij 
persoonlijk onbetaalbaar is.  Ik  zou uit eigen zak moeten betalen om  ze op voorraad te hebben.   
Dus  ik moet een bestelling plaatsen met mijn borduurwerk op het moment dat je bestelt en ze 
het borduurwerk laten doen wanneer ze het shirt(en) ontvangen.  Dit kan enkele weken duren 
om te voltooien, daarom heb ik ten minste een maand van tevoren op de hoogte van uw bestelling 
nodig. 

Update over borduren vanaf deze nieuwsbrief.  Ik heb een ander borduurwerk moeten 
vinden sinds degene die ik vond ook is gesloten, opnieuw vanwege de toename van COVID-19-
gevallen in onze staat. Als gevolg hiervan kan ik de levering van shirts voorafgaand aan of 
tijdens de reünie nietgaranderen. 

De DDG-5 schepen winkel is open voor zaken.  Items te koop zijn onder andere scheepsbekers, 
scheepshoeden, scheepspleisters, uitdagingsmunten, poloshirts en denimshirts (lange en korte 
mouw).  Ik heb een nieuw bestelformulier geïmplementeerd dat u nu online invullen met 
knoppen onderaan om het formulier op te slaan en/of af te drukken. Ik heb ook het 
bestelformulier bijgewerkt met het gebruik van creditcardaankopen.  Momenteel accepteer ik 
Visa, Mastercard, Discover en American Express. 

Vanwege de stijging van de posttarieven heb ik de verzendkosten moeten verhogen tot $ 10 
voor bestellingen onder de $ 50 en $ 15 voor bestellingen van meer dan $ 50. 

https://thebignickel.navy/ShipsStore.html


Ook neem ik nu creditcards aan voor bestellingen.  Je moet nog steeds het bestelformulier 
invullen en dat naar mij sturen (via e-mail of slakkenpost).  Ik ben nog niet op het punt 
gekomen om online te bestellen, hoewel ik me af vraag hoe ik dat moet doen. 

Op de Reünie van 2016 haalde ik tegen gereduceerde kosten enkele scheepsmodellen op bij het 
Adams Museum.  Waarschuwing, dit is kleinschalig.  Deze zijn verkrijgbaar via de Ship's Store 
voor $ 20 plus $ 10 verzendkosten.  

  



Reünieschema 2021 
(Dit schema kan worden gewijzigd) 

woensdag 5 mei 2021 
1430 – 2300: Horecakamer, bemand 

1430 – 2300: Inchecken, voorinschrijving, instellen 
 

donderdag 6 mei 2021 
0800 – 2300: Horecakamer, bemand 

0800 – 2300: Inchecken, inschrijven en opnieuw leren kennen 
1800 – 2100: Reüniereceptie 2020 

 
vrijdag 7 mei 2021 

0800 – 2300: Horecakamer, bemand 
0800 – 2300: Inchecken en inschrijven (indien bemand) 

0900 – 1600: Bustour door Norfolk, Nautica (USS Wisconsin), 
Norfolk Harbor-tour 

(Crew Memorial wordt gehouden tijdens de tour) 
1900: De Partij van de pizza 

 
zaterdag 8 mei 2021 

0800 – 2300: Horecakamer, bemand 
0800 – 2300: Inchecken en inschrijven (indien bemand) 

0800 – 0900: Vergadering van de Uitvoerende Raad 
0900 – 1100: 2020 Reünie Crew Meeting 

Bemanning Liberty 
1800 – 2100: Reüniediner 2020 (w/raffle) 

 
zondag 9 mei 2021 

0800 – 1200: Horecakamer, bemand 
Gastvrijheid kamer opruimen 

  



2021 DDG-5 Reünie Registratie 
Holiday Inn Virginia Strand - Norfolk 

6 mei – 9 mei 20221 
Stuur dit formulier samen met uw cheque- of kredietgegevens uiterlijk 1 april 2021. 

Neem na diedatum  het formulier en de betaling mee.  Vul ook de  online reünie-enquête in. 
 

Druk de namen van deelnemers af zoals u wilt dat ze op de naambadge worden weergegeven: 
Naam bemanningslid: _________ Jaren aan boord (d.w.z. 7/64 – 3/68) ____________ 
Echtgeno(o)t(e)/Significante andere: _________ 
Gast(en): _____________ 
 
Registratie omvat het gebruik van de horecaruimte met snacks en niet-alcoholische dranken (BYOB voor 
alcoholische dranken), naambadges en reüniespeld (1e 100 registers). 
Crewmember vergoeding $55 = _____ 
 __ Controleer of echtgenoot/significante andere aanwezig is $40 = _____ 
Aantal gasten aanwezig: ____ X $55 = _____ 
Pizza Party Nummer aanwezig: ____ X $10 = _____ 
Tournummer aanwezig: ____ X $100 = _____ 
Welkom Ontvangstnummer aanwezig: ____ X $0 = _____ 
(Erzijn  geen kosten verbonden aan de receptie voor de reünie van 2020 anders dan de geldbar) 
Dinernummer aanwezig: ____ X $60 = _____ 
Extra donatie DDG-5 Crew Members Association                              _____ 
Verenigingsgelden                   $10 = $10 
 
Totaal inschrijfgeld                   
___________ 
 
         Controleer of u nu een minimale (niet-restitueerbare) borg van $ 20 wilt betalen en het saldo bij het inchecken op 
de reünie.   
Stortingsbedrag                                                                                                                                                                    ___________ 
 
Reünieregistratiesaldo verschuldigd __________ 
 
Naam: _______________________ 
Adres (1): ____________ 
Adres (2): _________ 
Telefoon: __________ E-mail: ______________ 
Handtekening: ____________________ 
 
Maak cheque betaalbaar aan DDG 5 Crew Members  Association. 

Mail naar: 
DDG-5 2020 Reünie  
C/o Glenn Johnson 
55 Utina-weg  
Augustinus, FL 32084 

 
Reserveer rechtstreeks bij het hotel (757-499-4400)of gebruik het speciale reserveringsformulier op de website. 
Maak sure om hen te vertellen dat je bij de  DDG-5 Crew Members Association bent. Zie de website voor 
meer  informatie. 
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