USS Claude V. Ricketts /(eski adıyla) USS Biddle DDG-5
Büyük nikel20, Aralık 2018
Bülten Editör Notu

Mart, 2018 bülten ile etkili, bülten sadece elektronik olarak, ya e-posta yoluyla veya Web sitesi üzerinden
kullanılabilir olacak Bülten sayfası. Baskı ve salyangoz posta çok maliyet engelleyici olduğunu. Eğer web
sitesinde kayıtlı olmayan veya kötü bir kayıtlı e-posta adresi (aşağıya bakınız) var bir gemi arkadaşı
biliyorsanız, onları haber bülteni Web sitesi aracılığıyla kullanılabilir bildirin lütfen.
Bu bülten için özür dilemek istiyorum, çok geç. Önce ve sonra Reunion ve aciliyet duygusu bazı sağlık
sorunları vardı ve Coşku Haziran tarafından bülten dışarı almak için yaramazlık başarısız oldu.

2018 DDG-5 Reunion
2018 DDG-5 Crew üyeleri Derneği Reunion Pazar, Mayıs 6, 2018 Horizon üzerinden yelken açtı. Gemi
arkadaşları ve eşleri arasında birçok dostluk ile harika bir zaman oldu. 2016 yılında olduğu gibi, DoubleTree by
Hilton Jacksonville Riverfront bizim ev sahibi otel ve bir kez daha otel ve personeli istisnai oldu.

DoubleTree by Hilton Jacksonville Riverfront

Biz konukseverlik odasına Çarşamba öğleden sonra (5/5) kurulum başlamak için hareket başardık. Erken geldi
olanlar için erken check-in başladı. Biz 2 olmayan ABD M için şanslıydıkıxed Manning gösteri (MMD) gemi
bu Reunion, Patrick "Spider" Raines, Kraliyet Donanması ve Dieter bize katılın Wutke, Federal Alman
Donanması.

Perşembe günü kontrol edildi o katılan çoğu geldi. Eski ve yeni dostluklar kuruldu.
Perşembe akşamı Reunion Resepsiyonumuz Ordövr ve bir de nakit Bar.
Cuma turu 1 gün oldu
Biz 2 tur, bir Cuma günü EverBank Stadyumu, Jacksonville Jaguars NFL takımının ev vardı. Diğer tur
Cumartesi günü Budweiser Brewery nerede Budweiser Midillimi gösterdik.
Cumartesi sabahı, bizim Bienal Mürettebat toplantısı yapıldı memurlar seçildi ve kararlar nerede ve ne zaman
2020 Reunion yapılacaktır olarak yapıldı. John Kova Başkan olarak yeniden seçildi, Jim Miller Başkan
Yardımcısı seçildi, Mike Cheney yeniden Sekreter seçildi, ve Glenn Johnson hazine seçildi.
2020 Reunion tarihler ve yer Jacksonville aslında Adams Jacksonville içinde olacağını tahmin edilmiş olarak
karar verildi. Değilse, o zaman Reunion Norfolk/Virginia Beach, Virginia yer alacak.
Ayrıca büyük nikel Web sitesinde Cumartesi öğleden sonra bir sunum vardı.
Cumartesi akşamı, bienal yemeği ve çekilişimiz vardı.

Büyük alarm!

Biz sadece ABD Donanması ders tersine çevirdi ve artık Charles F. Adams DDG-2 Jacksonville tarihi
deniz gemisi Derneği (JHNSA) ve bunun yerine, hurdaya olacak bağış olacak bildirim aldık.
USS Adams Müzesi Facebook sayfasında yayınlanan bildirim aşağıdakileri belirtti:
"Ne yazık ki, Amerika Birleşik Devletleri Donanması kursu tersine çevirdi ve eski USS Adams
Jacksonville tarihi deniz gemisi Associati bağışlanacak olmayacak tespitJacksonville 'de bir müze olarak
("JHNSA"), ama bunun yerine hurdaya olacaktır. Bu karar, 2014 yılında donanmanın tavsiyesine karşı,
eski USS Adams 'a bağış için JHNSA 'a serbest bırakılmalıdır. Biz Kongre üyesi Rutherford, senatörler
Rubio ve Nelson, Vali Scott ve tüm şehir yetkilileri, eski USS Adams Jacksonville getirdi için Donanma
Sekreteri ile çabaları için teşekkür etmek istiyoruz. Bu gelişmenin hayal kırıklığı olmasına rağmen
JHNSA, Jacksonville 'e bir donanma savaş gemisi getirmeyi sürdürmeye devam edecek. "
Sonuç olarak, 2020 Reunion büyük olasılıkla Norfolk/Virginia Beach, Virginia yapılacaktır. Son karar,
2019 Ocak ayında DDG-5 mürettebat üyeleri Derneği Icra Konseyi tarafından yapılacaktır ve Web
sitesinde yayınlanan e-posta ve bilgiler yoluyla haberdar edilecektir.

Icra Direktörü/Başkan Yardımcısı

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

Başkan

Gemi

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

Jacksonville 'deki 2018 Reunion 'da harika vakit geçirdik. Her zaman yeni insanlarla tanış ve birçok tanıdık
yüzleri görmek için. Kirk ve Glenn 'e tüm zor işleri ve bunları tutmak için gereken planları için teşekkür
etmeliyim. Herkese teşekkür ederiz bizim Raffles için ürün bağışladı ve aBilet satın ll. Özel tBetsy ve Stacy için
Hanks ve kurmak yardımcı olan bayanlar geri kalanı. Herkes ve 2020 yılında adam 's görmek için
sabırsızlanıyoruz.
John kovalar
Başkan DDG-5 mürettebat üyeleri Derneği

Başkan Yardımcısı

HM2 Jim Miller (71 – 73): the_millers_1977@q.com
Jacksonville Florida 'da bu yılki Reunion harika bir deneyimdi. Bu benim ikinci Reunion, benim ilk 2012
yılında katıldı sahip oldu. Bu yıl eşim Carla getirmek başardı ve biz açık kollar ile karşılandı ve evde doğru
hissetmek için yapılmış. Bizim yeniden birleşmeler bayanlar çok yeni eşleri ve önemli diğerleri yapmak iyi
hissediyorum hoş geldiniz. Eğer eski mürettebat hiç kimseyi tanımıyorlar diye endişe ederse, sen gelmeden beş
dakika sonra herkesi tanıyorsun. Ben 2020 içinde bir sonraki Reunion yeni yüzler görmek için
sabırsızlanıyoruz.
Iç -tenlikle
Jim (Doktor) Miller
Başkan Yardımcısı DDG-5
PS adil rüzgarlar ve sakin denizler tüm!

Gemi hazineden

BT2 Glenn Johnson (64 – 68): gjohn11905@gmail.com
Geçerli ortaklık hesabı bakiyesi:

A WYöneticisinden Ord

1964

2013

RD2 Kirk "VJ" Neuman (7/64- 3/68): Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy
TheBigNickel. Deniz Kuvvetleri – USSClaudeVRicketts. Navy
Shipmate bilgi veritabanı güncelleştirmesi:

2008 geç itibariyle kuruluşundan bu yana, ve bu bültenin, 511 gemi üzerinde kayıtlı Büyük nikel Web
sitesi. Ediyorum Sürekli Çalışma Mürettebat kaydını Temizleme ve güncelleme veritabanı ve kaldırıldı Birkaç
tutarlı olmayan veri girişleri veya olduğunu veritabanındaki çeşitli tablolarda çoğaltılmış. Ben de Devam
Denemek kayıt veritabanı tablosundan "iyi bir e-posta listesi" ve ana mürettebat listesi veritabanı tablosunu bir
araya koymak. Master Crew listesi bazı 700 + gemi üzerinde Carl Slack tarafından yıl içinde birlikte konuldu
DDG-5 gemide hizmet bir Excel tablo olduğunu dayanarak Bilgi Kaynak Çeşitli Diğer Donanma ve Veteran
Web siteleri DDG-5 Gemi kayıtlı bir seferde ya da başka. MCL 'deki tüm adlar site kayıt veritabanında değil ve
veritabanındaki tüm adlar MCL 'de değil.
Çünkü bir şeyleri temizlemeye çalışıyordum. Gönder bir e-posta yıl boyunca birkaç kez sahip olduğum e-posta
adreslerini görmek için kayıt veritabanında iyi ya da değil (Ben kötü bir adrese sahip gösteren bir geri dönen eposta almak anlamına gelmez). Bu bülten itibariyle var 69 Gemi şimdi kötü e-posta adresleri (yani, ben e-posta
yoluyla onlarla iletişim kuramıyor am) sitede kayıtlı. Ben kötü e-posta adresleri ile bu gemi listeleyen sitenin ev
bağlantı noktası sayfasına bir düğme ekledik ve adınızı orada olmadığından emin olmak için birkaç dakika
sürebilir Eğer bunu takdir ediyorum. Eğer öyleyse, lütfen Bana ulaşın güncelleştirilmiş e-posta adresiniz ve ben
veritabanı güncelleyebilirsiniz. "Kötü e-posta" adlarının listesini görüntülemek için buraya tıklayın.
Ayrıca, bu yüzden siteye giriş ve kontrol/bilgilerinizi ve/veya kayıt bilgileri hala orada ve güncel olduğundan
emin olmak istiyorum. Bunu yapmak için talimatlar Web sitesi ana sayfasında, kırmızı düğmesine tıklayarak
ulaşılabilir "başlıklıKayıt bilgileriniz nasıl kontrol edilir/güncellenir."
Buna ek olarak, henüz Web sitesinde kayıtlı, Bunu yapmanı tavsiye ederim. Bunu yapmak kolay ve girdiğiniz
bilgileri özel tutulacaktır üzerinde Board bilgi dışında, Bu da mürettebat listesi 'nde görünecektir. Iseniz Zaten
kayıtlı ve Web sitesine giriş, diğer kayıtlı sh e-posta mümkün olacakTakım kadrosu ile ipmates yanı sıra DDG5 Crew üyeleri Derneği faaliyetleri üzerinde güncel tutulur. Eğer soru veya sorun kayıt varsa, lütfen Bana
ulaşın.

Merhum shipmates:

Web sitesinin kuruluşundan bu yana, sitede kayıt yapmış birkaç gemi geçti. Mürettebatın üzerinde mavi renkli
bir arka plan var.
Bir gemi arkadaşı Web sitesinde kayıtlı olmasa bile, ya da onun kuruluşundan önce geçti, ben her iki mürettebat
ve Gemi ömrü boyunca gemide hizmet edenler aile üyeleri için bir musluk sayfası korumaya teşebbüs. Ben çok
sınırlı bilgi var hangi listelenen birkaç isim vardır. Listede bilgi sahibi olduğunuz birini görürseniz, lütfen Bana
ulaşın Bu yüzden kendi bilgilerini güncellemek için deneyebilirsiniz.

Aile tescili:

Ben hala koymak sürecinde kulüpler birlikte bir Aile kayıt formu Için Web sitesi Özellikle DDG-5 gemi aile
üyeleri için kayıt. Muhtemelen önümüzdeki ay ya da böylece kullanılabilir hale verecektir. Eğer sitede kayıt
yapmak isteyen aile üyeleriniz varsa, onlara bildirin ve form için bir göz atın.
Bu aile kaydı ile benim dilek olan ölen gemi bu aile üyeleri ile temas sağlamak ne istiyorsunuz DDG-5
mürettebat üyeleri Derneği hakkında bilgi almaya devam etmek gibi. Bu aile üyeleri yaşayan gemi kayıt
edemez söylemek değildir. Onlar istiyorsanız kesinlikle çok hoş geldiniz.

DDG-5 bayanlar yardımcı:
2016 Reunion 'Da, Jo 'An Brown, Charlie Brown (RD1, 64 – 67) eşi, isimleri, adresleri, telefon numaraları ve
kocalarıyla Reunion katılan bu kadınların e-posta adresleri listesini bir araya koydu. Jo 'An o eve geldi ve
listedeki tüm kadınlara gönderdi listesini yazdı. Bu bana büyük nikel Web sitesine bağlı bir DDG-5 bayanlar
yardımcı site sahip fikir verdi.
I’ve bir DDG-5 L için sayfaların en az bir dizi koymakberk Auxiliary burada bulabilirsiniz. Orada çok orada şu
anda bir kayıt sayfası ve kayıtlı üye ekran sayfası dışında (burada benim Wi bulacaksınızFe 's bilgi). Eğer Leydi
iseniz kayıt olmak istiyorsanız, bunu deneyebilirsiniz. Onun bilgileri LA veritabanında depolanacak ve ben onu
silmek için emin olun.
Eğer Bayan böyle bir şey düşünürse iyi bir fikir olur. Lütfen bana bildirin ve ben conZASYONU üzerinde
çalışıyor. Ayrıca, sen ya da siteye eklenecek şeylerin fikirlerini içerebilir ve onları da dahil etmeye bakarım.
Bayan yardımcı kayıt yukarıda bahsedilen Aile kaydı biraz gereksiz olacağını unutmayın ve ben bir şekilde
birleştirerek/iki kayıtları bağlayan bakmak istiyorum.
Güncelleme: Ben bayanlar yardımcı sayfasında çok ilgi duymadım ve böylece onunla çok yapmadım.
Olabilirim sahip olmak DDG-5 bayanlar için bir sonraki Reunion daha önemli bir şey Bak tesisinde.

Storekeeper 'dan bir kelime

RD2 Kirk "VJ" Neuman (64 – 67): Storekeeper@TheBigNickel.Navy
, DDG-5 Gemi deposu iş için açıktır. Satılık öğeler gemi kupaları, gemi şapkalar, gemi yamalar, meydan sikke,
polo gömlek ve denim gömlek (uzun ve kısa kollu) içerir. Benve yeni bir sipariş formu şimdi kaydetmek
ve/veya formu yazdırmak için alt düğmelerle on-line doldurabilirsiniz uygulanan. Ayrıca kredi kartı satın alma
kullanımını dahil etmek için sipariş formunu güncelledi. Şu anda Visa, Mastercard, Discover ve American
Express 'i kabul ediyorum.
2018 Reunion için bir not. Eşim ve ben 2018 yılında Reunion uçacağız. Biz 2016 Reunion için aşağı bizim
sürücü sonra şeyler tartışıldı ve ikimiz de bu sürücü tekrar 2 yıl içinde yaptığını karar bir şey biz sabırsızlıkla
bekliyoruz olurdu (özellikle Atlanta üzerinden gidiyor). Sonuç olarak, 2018 Reunion satış için stok bir demet

getirmek olmayacaktır. ı olacak Bazı gömlek ve diğer öğelerin örnekleri, ne kadar paketi olabilir bağlı. Sipariş
formunu doldurmak zorundasınız. Reunion 'dan sonra eve döndüğünüzde emirlerinizi dolduracağım.
Ayrıca, Reunion 'da teslimat için öğeleri ön sipariş edebilirsiniz. Ben bu siparişleri doldurmak ve onları sevk
(Eğer Onları paketlemek yok. çantama) otelden ayrılmadan önce Jacksonville 'e. Ben kısaca var kargo gemi
Mağaza öğeleri düşünün Stok ama Her iki Whys yasaklayan yol olurdu maliyetleri karar verdi.
2016 Reunion, ben indirimli bir fiyata Adams Müzesi 'nden bazı gemi modelleri aldı. Bu $20 Plus $6 nakliye
için gemi deposu aracılığıyla mevcuttur.

Amen köşesi
BM3 Kadir değirmenci (65 – 68): Choicemedtrans@optonline.net
Son bültenden beri aşağıdaki gemi ve aile üyelerinin geçişin bildirimini aldık:
•

MURAT görgülü (1967-1968), 12 Eylül 2016. Gary 'nin ölüm ilanı görebilirsiniz. Burada.

•

Lt. Elmo R. Zumwalt III (1968-1969), 13 Ağustos 1988.

•

BM3 sinan, Kraliyet Donanması (1964-1965) MMD, 2010.

•

BT2 ekinci (1965-1967), 17 Ağustos 2018. Ed 'in ölüm ilanımı görebilirsiniz. Burada.

•

GMM3 Michael Quentin Schmidt (1965-1967), Eylül 17, 2018. Mike 'ın ölüm ilanı görebilirsiniz. Burada ve Mike
'ın hayatı hakkında daha fazla bilgi Burada.

Gemi arkadaşı deniz hikayeleri
Bu bülten yeni bir bölüm DDG adanmış-5 gemi paylaşımı deniz hikayeleri ve onların zaman onların paylaşmak
isteyen gemide zaman anmak. Eğer paylaşmak için bir deniz hikayesi var veya DDG-5 gemide zaman
hakkında anmak istiyorum ve bir sonraki bülten dahil istiyorum, bunu yazmak ve göndermek Bülten editörü
Ben de dahil olduğundan emin olacağım.

