
USS Claude V. Ricketts / (eski adıyla) USS Biddle DDG-5 
Büyük Nikel #26,  Şubat  2022 

 
 

MMD Dillerinde Bülten 
 
Türkçe: Bültenin web sayfasına kendi dilinizde   danışın. 
Almanya: Kendi dilinizdeki bülten için lütfen web sitesinikontroledin. 
Yunanistan: Kendi dilinizdeki bülten için lütfen web sitesine bakın.   
İtalya: Kendi dilinizdeki bülten için web sayfasını kontrol edin.   
Turkey: Dilinizdeki bülten için lütfen web sayfasını kontrol edin. 
 

Bülten Düzenleyicisinden Bir Not 
 

Haber bülteninin bu baskısının GEÇ yayınlanması için bir ve tüm özür dilerim.  Ağustos  
2021'de çıkması gerekiyordu, ancak tembelliğim ve  2023 buluşması hakkında daha fazla bilgi 
ummam nedeniyle, bunu görmezden geldim. 
 

2021  DDG-5 Reunion 
 

2021  DDG-5 Reunion artık tarih kitaplarında.  Norfolk, Virginia'da 6 Mayıs Perşembe ile 9   
Mayıs 202 Pazar 1  arasında  gerçekleştirildi.  Eşleri / önemli diğerleri ile birlikte yaklaşık 25 gemi 
arkadaşı ile iyi katıldı.  
 

2023 DDG-5 Birleşme Planlaması 
 

2021 Reunion'un Cumartesi günkü Mürettebat Toplantısı'nda, 2023 Reunion'un 18  Mayıs 
Perşembe ile 21 Mayıs Pazar tarihleri arasında Wilmington, Kuzey Carolina'da yapılması oylandı. 
Ev sahibi otele henüz karar verilmedi veya diğer bilgilere karar verilmedi, bu nedenle herhangi bir 
güncelleme ve / veya değişiklik için 2023 Reunion sayfasını sık sık kontrol etmeyi unutmayın. 
 

İcra Direktörü/Başkan Yardımcısı/Sayman 
 

https://thebignickel.navy/News.html
https://thebignickel.navy/News.html
https://thebignickel.navy/News.html
https://thebignickel.navy/News.html
https://thebignickel.navy/News.html
https://thebignickel.navy/2023Reunion.html


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

  
Sevgili GemiArkadaşları, 
 
Son buluşmamızdan bu yana bir ay geçti. Birkaç zorlukla çok eğlenceliydi. COVID 
sorunlarından bağımsız olarak başaracağımıza dair hiçbir şüphe yoktu. Otel, ellerindeki insan 
gücüyle harika bir iş çıkardı. Onların yetersiz kaldığı yerde biz de öne çıktık. Harika bir çekiliş 
yaptık ve  Panera ekmek kutusu öğle yemeği ile Norfolk / Portsmouth Limanı'ndaki tekne 
turumuz, bulunduğum en iyi turdu. Ziyafet yemeğimiz çok iyiydi, Pizza partimiz eğlenceliydi 
ve iyi stoklanmış konukseverlik odasında çok güldük.  
Herkese yardım ettiğiniz ve buluşmamızı gelmiş geçmiş en iyilerden biri haline getirdiğiniz için 
büyük bir teşekkür borçluyum. Hepimiz bunu gerçekleştirdik ve her birnizi görmekten zevk 
aldım. Yeni yüzlerimiz ve bir sürü üst düzey gemi arkadaşımız vardı. Hepsi ve hepsi büyük bir 
başarıydı. Faturalar ödendikten sonra hala karanlık içineliyiz ve Wilmington NC'deki 2023 
buluşmasını finanse etmeye hazırız.  Tim ve Bonnie Hackett bir sonraki buluşmamızın 
lojistiğine yardım edecek. Bu bana çok yardımcı oldu ve yeniden birleşmemizi herkes için daha 
eğlenceli hale getirecek. Wilmington'da yapacak eğlenceli işleri var ve Ben Tim ve Bonnie ile 
çalışmayı dört gözle bekliyorum.  
 
O yüzden iyi ve güvende kal. 18-21 Mayıs 2023'te herkesi görmek için sabırsızlanıyorum, 17 
Mayıs'ta erken check-in ile. Tarİhİ KAYDED ve KELİmE GEÇ! ! 
 
Mike, John ve kendim adına hepinize teşekkür ediyor ve minnettarım.  
 
Glenn Johnson-BT2 64-68 
 

Amin Köşesi 
 

BM3 Wayne Miller (65 – 68): Choicemedtrans@optonline.net 
 
Son bültenden bu yana aşağıdaki gemi arkadaşlarının ve aile üyelerinin geçtiğine ilişkin 
bildirim aldık: 
 

• Richard P. Trenk (???? - ????), 6 Eylül 2015. Ölüm ilanını buradangörüntüleyebilirsiniz. 
• Robert Thomas McFaddin (???? - ????), 23 Eylül 2021.  Ölüm ilanını 

buradangörüntüleyebilirsiniz. 

mailto:gjohn11905@gmail.com
mailto:Choicemedtrans@optonline.net
https://www.legacy.com/us/obituaries/triblive-tribune-review/name/richard-trenk-obituary?pid=177909478&fbclid=IwAR0XP8YWaPHHj1O8FadCt9UMp7j2u5-bdXDFcCZ0i7jb95XJEil97HxmRpQ
https://obituaries.neptunesociety.com/obituaries/plano-tx/robert-mcfaddin-10371583?fbclid=IwAR1WWe183KG74Eb7NFoUu2wmBQEy305pZzjCz40hvfTTNI73diC4nKWcC-I


• DC3 John Walter Marks (Mayıs 1961 - Haziran 1965), 6 Şubat 2021. Ölüm ilanını 
buradangörüntüleyebilirsiniz. Aşağıda listelenen John ve Robert kardeştiler. 

• DC2 Robert F. Marks (Mayıs 1961 - Haziran 1965), 30 Ocak 2021. Ölüm ilanını 
buradangörüntüleyebilirsiniz. Yukarıda listelenen Bob ve John kardeştiler. 

• BT2 Ove J. Hordnes (1970 - Eylül 1973), Bilinmeyen geçiş tarihi. 

Yukarıdakilerden herhangi biri hakkında daha fazla bilginiz varsa veya musluk listesindeki 
herhangi bir gemi arkadaşı hakkında bilginiz varsa, lütfen benimle buradaniletişimegeçin. 
 
 

Web yöneticisinden bir Word 
 
 

 
19642013   

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

 

Shipmate Bilgi Veritabanı Güncellemesi: 
Mürettebat Kaydı veritabanını temizleme ve güncelleştirme üzerinde sürekli çalışıyorum ve tutarlı 
olmayan veya veritabanındaki çeşitli tablolarda çoğaltılan birkaç veri girişini kaldırdım.  Ayrıca 
kayıt veritabanı tablosundan ve Ana Mürettebat Listesi  (MCL) veritabanı tablosundan "iyi bir e-
posta listesi" oluşturmak için devam ediyorum.  MCL, DDG-5 gemi arkadaşlarının bir zamanlar 
kaydolduğu diğer çeşitli Donanma ve deneyimli web sitelerinden gelen bilgilere dayanarak Carl 
Slack tarafından yıllar boyunca bir araya getir edilen DDG-5'te görev yapan yaklaşık 700'den 
fazla gemi arkadaşının excel elektronik tablosudur.  MCL'deki tüm adlar site kayıt 
veritabanında değil ve veritabanındaki tüm adlar MCL'de değil. 
 
Bir şeyleri temizlemeye çalıştığım için, kayıt veritabanındaki e-posta adreslerim iyi olup 
olmadığını görmek için yıl boyunca birkaç kez bir e-posta gönderiyorum.  (Aslında, geçen hafta 
böyle ve "e-posta testi" gönderdim).   E-posta adresi "kötü" ise bir "geri dönen" e-posta 
alıyorum, e-posta adresi veya başka bir kötü neden olmadığı için e-postanın teslim edilemediğini 
gösteriyor.  Bu bülten itibariyle, sitede kayıtlı ve artık e-posta adresleri kötü olan 106  gemi arkadaşı 
var. Sitenin ana bağlantı noktası sayfasına, e-posta adresleri bozuk olan gemi arkadaşlarını 
listeleyen bir düğme ekledim ve bunu okuyorsanız, adınızın orada olmadığından emin olmak 
için birkaç dakikanızı ayıracağınızı takdir ediyorum.  Eğer öyleyse, lütfen güncellenmiş e-posta 
adresinizle benimle iletişime geçin  ve veritabanını güncelleyeyim.   "Kötü e-posta" adlarının 
listesini görüntülemek için buraya tıklayın. Listedeki herhangi birini tanıyorsanız ve onlarla 

https://obituaries.tridentsociety.com/obituaries/rancho-mirage-ca/john-marks-10053025
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iletişim kurmanın bir yolu varsa,  lütfen bunu yapın ve e-posta adreslerini güncellemek için 
benimle iletişime geçmelerini isteyin. 
 
Ayrıca, bu nedenle siteye giriş yapmanızı ve bilgilerinizi kontrol etmenizi / güncellemenizi ve / 
veya kayıt bilgilerinizin hala orada ve güncel olduğundan emin olmanızı istiyorum.  Bunu 
yapmak için talimatlar web sitesi giriş sayfasında, " Kayıt Bilgilerinizi Kontrol Etme / 
Güncelleme " başlıklı kırmızıdüğmeyetıklayarakerişilebilir.  Ayrıca, henüz   
web sitesinekaydolmadıysanız,bunu yapmanızı teşvik ederim.  Bunu yapmak kolaydır ve 
girdiğiniz bilgiler,  DDG-5 Mürettebat Listesi'nde görüntülenecek olan gemideki bilgiler dışında gizli 
tutulacaktır.  Zaten kayıtlıysanız ve web sitesine giriş yaptıysanız, diğer kayıtlı gemi 
arkadaşlarına-  Mürettebat Listesiaracılığıyla- ve DDG-5 Mürettebat Üyeleri Derneği için 
faaliyetlerden güncel tutularak e-posta gönderebileceksiniz. Kayıt olurken sorularınız veya 
sorunlarınız varsa, lütfen  benimle iletişime geçin. 
 
Web sitesi için giriş işlemini değiştirmeye çalışıyorum.  Since şu anda kullandığım  yazılımın   
bölümlerini kullanıyor Mürettebat Forumları.  Forumlar düşündüğüm gibi kullanılmadığı ve  
kullandığım yazılım şu anda birkaç yıl eski olduğundan,  mevcut kayıtlı kullanıcılar üzerindeki 
etkiye bakıyorum (bülteni e-posta yoluyla aldıysanız öylesiniz).   Bir şey üzerinde çalıştıktan 
sonra, yeni siteye bir bağlantı koyacağım (şu anda  Beta2.0.TheBigNickel.Navyolarak 
adlandırıyorum)  ve denemeniz ve ne düşündüğünüzü bana bildirmeniz için bir e-posta patlaması 
göndereceğim.   Adil uyarı, yaşlandıkça, yavaşlarım, bu yüzden muhtemelen biraz zaman 
alacak, bu yüzden nefesinizi çok uzun tutmayın  ����. 
 
Bu bültenden itibaren, oldukça karmaşık olduğundan ve zaman geçtikçe tembellik ettiğimden 
çok fazla ilerleme kaydedemedim. 
 
Vefat Eden Gemi Arkadaşları: 
Web sitesinin başlangıcından bu yana, siteye kaydolan birkaç gemi arkadaşı geçti.  Mürettebat 
Listesi'ndeki bu gemi arkadaşlarını siyan renkli bir geçmişe sahip olarak gösterdim.  
 
Bir gemi arkadaşı web sitesine kaydolmamış veya başlamadan önce vefat etmiş olsa bile, 
geminin ömrü boyunca gemide görev yapanların hem mürettebat üyeleri hem de aile üyeleri 
için bir Musluk sayfası sürdürmeye çalışıyorum.  Listede çok sınırlı bilgiye sahip olduğum 
birkaç isim var.  Listede hakkında bilgi sahibi olduğunuz birini görürseniz, bilgilerini 
güncellemeyi deneyebilmem için lütfen benimle iletişime geçin. 
 
Aile Kaydı: 
Aile Kaydı sayfası uzun süredir rafta.  Henüz işe yaramayan birkaç şey deniyorum.  
Planladığımdan çok daha fazla zaman alıyor, ama sürekli yeni fikirler bu alıyorum ve bunları 
uygulamak zaman alıyor.  Hala gelecekte bir zaman kullanılabilir olmasını umuyorum, bu 
yüzden Ana Bağlantı Noktası sayfasındaki Giriş / Kayıt kutusunda göz kulak olun. 
 
DDG-5 Mürettebat Üyeleri Derneği hakkında bilgi almaya devam etmek isteyen ölen gemi 
arkadaşlarının aile üyeleriyle iletişimi sürdürmek Için Aile Kaydı ile dileğimdir.  Bu, yaşayan 
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gemi arkadaşlarının aile üyelerinin kayıt yaptıramayacağı demek değildir.  Eğer isterlerse onlar 
da kesinlikle hoş karşılanırlar. 
 
 
 

Mağazacı'dan bir kelime 
 

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

 
  Covid-19  pandemisi nedeniyle, sürekli açık olanbir nakışçı bulmak benim için çok zor oldu ve 
sonuç olarak gömlek sipariş etmek ve nakış yaptırmak çok zor oldu.  Şahsen benim için pahalıya mal 
olduğu için elimde gömlek stoğu    yok.    Stokta olmaları için cepten ödeme yapmam gerekirdi.    Bu 
yüzden sipariş verdiğiniz anda nakışlarımla bir sipariş vermek ve gömlekleri aldıklarında 
nakışları yapmalarını sağlamakzorundayım.  Bunun tamamlanması birkaç hafta sürebilir, bu 
yüzden siparişinizin en az bir ay önceden bildirilmesine ihtiyacım olacak. 

Bu bülten itibariyle nakış hakkında güncelleme.  Bulduğum da   kapandığındanberi başka 
bir nakış bulmak zorunda kaldım,  yine de eyaletimizdeki COVID-19 vakalarındaki artış 
nedeniyle. Sonuç olarak, birleşmeden önce veya buluşma sırasında herhangi bir gömlek 
teslimini garanti etmem. 

DDG-5 gemi mağazası  işletmeye açıktır.  Satılık ürünler arasında gemi bardakları, gemi 
şapkaları, gemi yamaları, meydan okuma paraları, polo gömlekleri ve denim gömlekler (uzun 
ve kısa kollu) bulunmaktadır.  Formu kaydetmek ve/veya yazdırmak için artık altta düğmelerle 
çevrimiçi doldurabileceğiniz yeni bir sipariş formu uyguladım. Sipariş formunu kredi kartı 
alışverişlerinin kullanımını da içerecek şekilde güncelledim.  Şu anda Visa, Mastercard, 
Discover ve American Express'i kabul ediyorum. 

Posta ücretleri ve ambalajdakiartışlar nedeniyle,50 $ altındaki siparişler için nakliye maliyetlerini 15 $ 'a 
ve 50 $üzerindeki siparişler için20 $'a yükseltmek zorunda kaldım. 

Ayrıca, şimdi siparişler için kredi kartı alıyorum.  Yine de sipariş formunu doldurmanız ve bunu 
bana göndermeniz gerekir (e-posta veya salyangoz-posta yoluyla).  Çevrimiçi sipariş verme 
noktasına gelemedim, ama bunu nasıl yapacağımı biliyorum. 

2016 Reunion'da, Adams Müzesi'nden indirimli bir maliyetle bazı gemi modelleri aldım.  Uyarı, 
bu küçük ölçekli.  Bunlar Gemi Mağazası üzerinden 20 $ artı 10 $ nakliye için kullanılabilir.  

 

http://bc17d4efd8648cd5c97e2a19383c61eff447c6a5/file%3A%2F%2F%2FE%3A%5CWeb%2520Drive%5CCVR%2520Site%5CThe%2520Newsletters%5CJuly%25202015%5CStorekeeper%40TheBigNickel.Navy
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2023 ÖN  Birleşme programı 
(Bu zamanlama değişebilir) 

 
17 Mayıs 2023 Çarşamba 

1430 – 2300: İnsanlı olduğunda konukseverlik odası 
1430 – 2300: Check-in, ön kayıt, kurulum 

 
18 Mayıs 2023 Perşembe 

0800 – 2300: İnsanlı olduğunda konukseverlik odası 
0800 – 2300: Check-in, kayıt ve yeniden tanışma 

1800 – 2100: 2023 Reunion Resepsiyonu 
 

19 Mayıs 2023 Cuma 
0800 – 2300: İnsanlı olduğunda konukseverlik odası 
0800 – 2300: Check-in ve kayıt (insanlı olduğunda) 

0900 – 1600: Tur (TBD) 
1900: Pizza Partisi 

 
20 Mayıs 2023 Cumartesi 

0800 – 2300: İnsanlı olduğunda konukseverlik odası 
0800 – 2300: Check-in ve kayıt (insanlı olduğunda) 

0800 – 0900: Yönetim Konseyi toplantısı 
0900 – 1100: 2023 Reunion Mürettebat Toplantısı 

1200: Mürettebat Anıtı (Yer: TBD) 
Mürettebat Özgürlüğü 

1800 – 2100: 2023 Birleşme Yemeği (çekilişle) 
 

21 Mayıs 2023 Pazar 
0800 – 1200: İnsanlı olduğunda konukseverlik odası 

Konukseverlik odası temizliği 
  



2023 Reunion Kayıt Formu 
 

2023 Reunion'un öngörülen maliyetleri hakkında Reunion Komitesi'nden daha fazla bilgi 
bekliyorum ve bu nedenle kayıt formunu bu bültene dahil etmiyorum. Maliyetler 
sağlamlaştırıldığında, web sitesini formla güncelleyeceğiz ve  bir e-posta veya Facebook DDG-
5 grubu aracılığıyla size bildireceğim. 


