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Herfst 1998 ontmoeten Rob Benjamens, Ko Touw en

in Abcoude. De oprichting van NIKS is een feit. Naast

Marie-Lou Witmer elkaar op de afscheidsreceptie van

het genoemde drietal hebben zich dan al enkele kern-

Randstads Ed Bolk. Het drietal signaleert dat dit soort

leden aangesloten: Cees den Hollander, Annemarie

ontvangsten vaak spontaan gezellig worden. Rob

Stuyvenberg, Adri de Vries en Dolf Hell.

Benjamens specificeert. Je hebt volgens hem hetzelfde

De eerste jaren zijn de uitnodigingsbrieven op het sjieke

gevoel op sommige begrafenissen, waar je denkt: gut,

ietwat doorzichtige papier gedrukt, wat nu om dit boekje

wat leuk die mensen weer eens te ontmoeten; moesten

zit. De letters NIKS zijn uitgestanst - echt een logo van

we vaker doen. Dan ontstaat op de receptie het idee

NIKS dus, gemaakt bij Rob Benjamens' bureau

voor NIKS. 'Vrij laat, nadat er enige wijn was

Benjamens, Van Doorn Euro RSCG. De frequentie

gevloeid', aldus Ko Touw. Eindelijk eens een club,

van de bijeenkomsten wordt al gauw verhoogd van

waar niks hoeft: geen sprekers, geen contributie, geen

eens in de twee maanden naar elke eerste maandag van

officiële voorzitter, geen notulen. Touw: 'Het is niets.

de maand. Netty Aaldriks van Rob's bureau doet in de

Als het iets wordt dan is dat meegenomen'.

beginjaren het secretariaat. Rob houdt de eerste tijd de

Marie-Lou Witmer maakt echter wel een 'marketing-

NIKS Genoten vrij aan de bar, maar later regelt Netty

plan', wat het drietal op Rob's kantoor bespreekt. Het

de afrekeningen. Dat loopt een keer spaak, zoals blijkt

leest als een gedicht:

uit deze curieuze zinsnede uit een van Aaldriks'

®

brieven: 'Het ligt in de bedoeling dat eenieder die
Visie: Iets komt uit het niets.

aanwezig is zelf na afloop van de bijeenkomst zijn eten

Missie: sta open voor het niets.

afrekent. De drank wordt dan hoofdelijk omgeslagen.

Ambitie: het is niets, het kan hoogstens iets worden.

Wat betreft de bijeenkomst van 7 februari heb ik niet
iedereen "keurig" behandeld. Er waren mensen die ik

Waar houdt NIKS zich zo al mee bezig?

voor 3 biertjes ƒ 84,- heb laten betalen. Dat was
natuurlijk niet de bedoeling.'

Een NIKS-plek iets laten worden.
Een NIKS-iemand iets laten zijn.

De eerste bijeenkomst in een mistig landelijk Abcoude

Een NIKS-idee iets laten worden.

is letterlijk tussen koetjes en de kalfjes. We praten daar

En vooral veel NIKS.

ook over koetjes en kalfjes: de eerste baantjes, zieke
familieleden, een beetje politiek, een tikje psychologie,

Ondanks de afwezigheid van notulen weten we met

anekdotes en een goeie mop.

zekerheid dat op 11 januari 1999 een ietwat rillerig

Wat wil NIKS nog meer? Een goed bereikbaar club-

gezelschap bijeenkomt in een triest verlaten, maar

lokaal. Dat wordt Grand Café Cinetone in Duivendrecht

goed van drank voorzien biljartlokaal van De Eendracht

waar we, omringd door filmaffiches leuke jaren

P A H C S T O O N E G

G E N O O T S C H A P

WAT HOUDT HET 10 JAAR UIT?...
NOU NIKS MOOI WEL!

WAT HOUDT HET 10 JAAR UIT?...
NOU NIKS MOOI WEL!

'Als het iets wordt, dan is dat meegenomen'

'Als het iets wordt, dan is dat meegenomen'

doorbrengen met als gastheer Pieter Brinkhorst, jawel

dresscode. Ze proberen een proeftekst uit op Rob

'neef van'.

Benjamens. Zijn reactie: 'De heren hebben zichzelf

Henk Engelkes van Uniekaas komt daar eens met een

overtroffen! Na hoeveel glazen is dit gelukt? Ik vind

bus vol dolenthousiaste Amerikaanse winkeliers

het echt NIKS!' De campagnemakers zitten dus

binnenvallen en we hebben een kerstdiner met een

helemaal op de goede weg. De hele serie staat daarom

vurige Balkan zangeres/danseres. Het wordt allemaal

in dit jubileumpamflet.

minder als Brinkhorst vertrekt.
We proberen een ambiance uit in Nederhorst den Berg

Om de opkomst nog meer te bevorderen introduceren

- het Spiegelhuijs geheten - waar de warme bakker

Hans Hollaar, Michael van Os en Rob Verwoest

zich spontaan voor NIKS aanmeldt en we zijn een keer

vervolgens met succes 't Kistje van NIKS, fraai

bijeen in Ingang B op het Amsterdamse WG-terrein.

verbeeld in een illustratie van Ko Touw. Een stoet van

Adri de Vries tipt ons ten slotte eens te gaan kijken bij

prominenten heeft daar inmiddels op plaats genomen

De Afspraak in Amsterdam. Daar is NIKS nu nog

om buiten de geijkte paden om iets te vertellen over

steeds met als rots in de branding serveerster en

hun werk.

bardame Karina, die we al van Cinetone kennen, en
tot voor kort uitbaters Margreet en Jan.

Niets is dus wel degelijk iets geworden en dat is mee-

De Afspraak is ons dierbaar geworden. Diverse NIKS-

genomen. Het licht anarchistische NIKS Genootschap

leden hebben - om niet - geprobeerd het etablissement

houdt echter toch maar het oude spreekwoord in ere:

op te stoten in de vaart der volken. Jurist en oudhorecaman Han Brons geeft gratis advies en zorgt dat
er kunst aan de wand komt. Rob Verwoest organiseert
samen met Michael van Os en Ruby Lemm een
succesvolle jazz-bijeenkomst. Malcolm Parker Brady
stelt een marketing-aanbeveling op met diverse goede
tips. Alleen de optie van De Afspraak een truckersrestaurant te maken stoot op enige weerzin bij de uitbaters.
Halverwege 2007 worden de nu per e-mail door Nell
Benjamens verspreide uitnodigingen sterk opgefrist.
Rob Verwoest en Dolf Hell bedenken achter hun pc een
echt concept met iedere maand een nieuwsaanleiding,
steevast gevolgd door een aan het onderwerp aangepaste

'Als niet iet wordt, kent iet zichzelve niet.'
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HEEL NEDERLAND LIGT IN DE UITVERKOOP, MAAR NIKS® MOOI NIET.

Komkommertijd alom.
Maar bij NIKS mooi niet.

Fleurtje, de nieuwe kracht bij De Afspraak tapt
een stralende Hollandse pils en schenkt ook
jenever van eigen bodem. En voor wie wil: kok
Marc, eveneens kersvers, laat de NIKSGenoten genieten van zijn oprechte Zaanse
kookkunst. Geen liflafjes, maar gewoon lekker
schransen en een wentelteefje toe. Michiel de
Ruyter zou er voor omvaren. Trek aan die
blauw geruite kiel en kom 4 juni naar NIKS, het
enige genootschap met gratis juridische tips.

Het is 6 augustus precies 47 jaar geleden dat Chubby

®

Checker The Twist lanceerde, 65 jaar geleden dat het
eerste nummer van de Tuney Tunes verscheen en 69
jaar geleden dat Carry Tefsen werd geboren. Dames
trek dus je pettycoat aan en heren haal je broek met
smalle pijpen uit de kast en kom 6 augustus gezellig
naar NIKS, het enige genootschap waar niemand het
op zijn heupen krijgt.

Geen alcoholverkoop onder de 18,
maar bij NIKS® mooi niet.
Neem gerust een jonge aanstormende collega mee
naar NIKS. We kunnen wel wat verjonging
gebruiken. De senioren hebben altijd wel een paar
consumptiebonnen op zak voor een breezertje.
En voor je het weet staat zo’n jongeling oog in
oog met het creatieve fenomeen Paul Meijer.
Jeweetwel: van die dansende Mazda-kaboutertjes.
En nou niet zeggen: ‘Dat wist ik al’. Trek je
nieuwste Lonsdale-creatie aan of je GeenlijfStijlT-shirt en kom 2 juli naar NIKS, het enige genootschap waar je gratis studieboeken (*) krijgt.
(*) Voor jonge communicatiedieren die wat verdere educatie niet
schuwen en dat ook nog willen combineren met een geregeld
bezoek aan de maandelijkse bijeenkomst van het NIKS-Genootschap
heeft Rob Benjamens nog wel een exemplaar beschikbaar van zijn
noodkreet: "Waar gaat het naar toe met het A-merk?" (Het is vijf
voor twaalf... tijd voor actie) En de nieuwste visie op ondernemen
zoals vrouwen het zien: " Wat pikken mannen in pakken" ofwel
Chickentales, het jongste werk van Rob Benjamens en zijn
Belgische collega, trendonderzoekster Nathalie Bekx.

Op het Kistje van NIKS:
Monique Nanninga van UPC.

LUCHTALARM GAAT AF.
VOOR NIKS NATUURLIJK.
®

Ook deze maand heeft de NIKS-organisatie het bij
de BB-blokhoofden voor elkaar gekregen dat op de
eerste dag van de maand om 12.00 uur het luchtalarm in werking wordt gesteld. Voor NIKS dus.
Omzeil de Molotov-cocktails en drink een plezierig
drankje aan de bar met uw favoriete NIKS-Genoten.
Culinair advies voor wie blijft eten: kogelbiefstuk
met een granaatappeltoetje. Kom op deze eerste
dag (3 september) van het nieuwe werkseizoen
naar NIKS, het enige genootschap waar alle
alarmbellen al eens zijn afgegaan.
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Op het Kistje van NIKS: reclameman Paul Mertz.

Jacques Kuyf van Het Financieele Dagblad over BNR Nieuwsradio.

Een bord wasem met een hanenei?
Nou, bij NIKS® mooi niet.

300 euro korting op sint-inkopen?
Nou bij NIKS® mooi niet.
De NIKS-Genoten gunnen Sint Nicolaas voortzetting van z’n

Drank duurder, rookwaar duurder, maar de bitterballen

lekkere leven dat al in 270 na Chr. begon in Patara aan de

en kippenvleugeltjes blijven je bij NIKS om de oren

Turkse Middellandse Zee kust. We betalen dus graag de volle

vliegen. Aan de tap van De Afspraak wordt geen

mep voor zijn surprises, maar verwachten van Sint wél een

slurptaks geheven. Je vindt er HWN-ers (Hard

bisschopswijntje, dat hij met de gebruikelijke liefdevolle

Werkende Nederlanders), maar ook vogels van zeer

hand laat inschenken door Karina, Margreet en Jan van De

diverse pluimage en andere specimen uit de dieren-

Afspraak. Gastspreker en legendarisch M-brigade-hoofd

wereld. Trek dus je apenpak aan, doe je boa van struis-

Paul Mertz houdt ons dan wel weer bij de tijd met een

veren om en luister bijvoorbeeld naar de ‘Chickentales’

gezond glas zuivel (goedgekeurd door Dr. Eva Schäufele uit

van Rob Benjamens. Pure kippenlogica, die je alleen

München). Trek dus je mooiste tabberd aan of je Pieten-

maar vindt bij NIKS, het enige genootschap dat niet met

instappers met zilveren gesp en kom 3 december naar NIKS,

uitsterven wordt bedreigd. Op 1 oktober.

het enige genootschap dat geen DNA-test nodig heeft.

Op het Kistje van NIKS:
Meindert Brouwer over zijn project ‘Amazon your business’.

Op het Kistje van NIKS: Adri de Vries, directeur van Sire.

HET KLOKJE VAN 7 UUR EN DUS...
MAAR BIJ NIKS® MOOI NIET.

SONJABAKKEREN IN 2008?
NOU BIJ NIKS® MOOI NIET.
Alleen al bij de gedachte aan Sonja krijgen NIKS-Genoten
een scheut brandend maagzuur waar geen grootverpakking

Koekoek, koekoek...Wakker worden! Niks lekker
slapen. Bestel een louter Kabouter-jenever of een
sneeuwwitje (jonge met Seven Up) en voeg je bij
de barhofhouding van koning Kaskoeskilewan en
zijn knecht Krokelodokus. De sire van een Koning
gaat ongetwijfeld in debat met Adri, de koningin
van de Sire, over het paddoverbod. Zet dus je
puntmuts op, gord je elfenvleugeltjes aan en kom
5 november naar NIKS, het enige genootschap dat
niet is ingeslapen.

Rennies tegenop kan. Liever dan een crashdieet te volgen
dat je stofwisseling verpest, leeft men bij NIKS naar de
rechtstreeks aan de Bijbel ontleende regel: ‘Laat de bitterballekes tot mij komen’. Alleen zo blijft ons clubhuis De
Afspraak ook in 2008 het ‘Dolce Vita’ aan de Ringweg waar
het goede gesprek schier tot kunst is verheven. Wie goede
voornemens heeft, trekt dus zonder valse schaamte een
tentjurk aan of een rond de knieën zwabberende Lonsdalepantalon en komt ook in het nieuwe jaar naar NIKS, het enige
genootschap dat zich niet dik maakt.
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Op het Kistje van NIKS: reclameman Theo Strengers.

Hans Germeraad over The Launch Company.

GOEIEMOGGEL...ZEG MAAR!
NOU BIJ NIKS MOOI NIET.
®

Natuurlijk zijn er aan de tap bij NIKS wel eens
boertige opmerkingen of verbale uitglijers te horen,
maar sms-taal staat ver van ons. En wie de derde
keer tijdens ons maandelijks treffen "zeg maar"
zegt, krijgt geen toetje van kok Marc, maar wordt
door de Afspraak-eigenaars Margreet en Jan zeg
maar met blote benen in zijn of haar auto gezet.
Haal dus je strakste Maidenform-foundation of je
warme Jaeger-borstrok uit de mottenballen en
kom 4 februari naar NIKS, het enige beschaafde
genootschap naast Onze Taal.

ZO VROLIJK, ZO VROLIJK…
NOU BIJ NIKS® MOOI NIET!
Gerard Reve zei het al: “Vrolijke mensen zijn eng”.
In moslimlanden hebben ze dat al eeuwen door.
Vind daar maar eens een moppenblaadje. Daar
komt nog bij dat ‘ernst’ fiscaal aftrekbaar is, maar
‘luim’ alleen maar geld kost.
Trek dus je geruite werkschort aan of gord je
bombazijnen voorschoot om en kom op maandag
7 april naar NIKS, het enige genootschap dat
zichzelf nog serieus noemt.

Op het Kistje van NIKS: Hans van Walbeek.

De tong wordt schaars.
Nou bij NIKS mooi niet!
®

Op het Kistje van NIKS staat
Frank Eijken over RTL en Ajax.

Daar komen aan de bar en aan de dis de tongen geheid
los. Over politieke pr: hoort het tongzoenende tortelduo Bruni-Sarkozy nu wel of niet op de voorpagina?
Over bedrijfsstrategie: moeten Weber's chocoladekattentongen nu ja of nee met mobile marketing

We worden een land van
regeltjes…
Nou bij NIKS mooi niet!
®

worden gepromoot?
Over de vakpers: moet het nieuwe reclamevakblad werktitel 'Rob's Vrienden' - nu wel of niet met een
beetje tongue in cheek in de markt worden gezet?
Trek dus je netnylons of jasje met visgraat-motief aan
en kom 3 maart naar NIKS, het enige genootschap dat
het achterste van zijn tong laat zien.

Vrijheid, blijheid is ons motto. Weg met het
prikkeldraad en de dienstplichtplannen. Voor de
NIKS-Genoten is elke dag Bevrijdingsdag.
Trek dus je roodwitblauwe feestjurk aan, knoop je
oranje sjerp om en kom op maandag 5 mei naar
NIKS, het enige genootschap waar niks hoeft.
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Op het Kistje van NIKS:

Op het Kistje van NIKS staat Marlene Wickel, managing director

Ruud Koedijk over KPMG, Philips, Artis en Ajax.

Jean Mineur Mediavision, over ‘De bioscoop is leuk’.

Oranjekoorts....?
Nou bij NIKS mooi niet!

IEDEREEN OP VAKANTIE...?
NOU BIJ NIKS® MOOI NIET!

Eerst zien en dan geloven of het Nederlands elftal in

Bij NIKS wordt gewoon gewerkt. Niks strand, niks bos.

de Alpenlanden wat punten bij elkaar weet te jodelen.

We beginnen daarom dit keer met het zingen van de

De enige landgenote die daar tot nu toe echt heeft

Internationale. Om je geheugen op te frissen de eerste

gescoord, is de Boekelose Olga Musters (1924-1994).

zin uit de ongecensureerde versie:

®

Olga Lowina, zoals haar artiestennaam luidt, geldt nog

Ontwaakt, verworpenen der aarde!

steeds als een van de allergrootste jodelaarsters. Ze is

Ontwaakt, verdoemden in hongersfeer!

dan ook ereburgeres van het Oostenrijkse Steinach -

Stormend willen stroomt over de aarde

het 'Nashville' van het Alpenjodelen.

En die stroom rijst al meer en meer!

Trek dus je dirndl-jurk of lederhosen aan, stem de

Vervolgens klimt een vrouw op het kistje die ook een

accordeon en kom op maandag 2 juni naar NIKS, het

'stormenden wil' heeft, want anders win je niet keer op

enige genootschap dat geen 'jodelihi jodelihi johoho'

keer de Carl Lipp Ring.

roept voor de bal in het net van de tegenstander ligt.

Trek dus je gesteven witte jas en werkmansschoenen
met stalen neuzen aan en kom 4 augustus naar NIKS, het
enige genootschap dat niet achter de geraniums zit, maar

Op het Kistje van NIKS: copywriter en Reve-addict Pieter Wilschut.

voor deze dag het vlijtig liesje als logo heeft gekozen.

DOORWERKEN TOT JE 67STE...?
NOU BIJ NIKS® MOOI NIET!

Op het Kistje van NIKS ditmaal copywriter, auteur en columnist
Eugène Roorda over o.a. kogelharde spruiten.

Onderzoek wijst uit dat NIKS-Genoten vanaf hun 45ste
zoveel al of niet dik betaalde nevenactiviteiten uitoefenen, dat ze niet meer toekomen aan het werk waar-

De buikriem aanhalen?
Nou, bij NIKS mooi niet.
®

voor ze zijn aangenomen. Wij van NIKS adviseren dan
ook de pensioengerechtigde leeftijd met onmiddellijke

Bij NIKS laten we de euro's nog gewoon rollen.

ingang te verlagen naar 47.

Weg met die buikriem van het Centraal Plan Bureau.

Strijk dus de plooien in je witte tennisrokje recht, doe je

Bretels, en voor de dames jarretels, houden de boel

schotsgeruite broek aan (vergeet de dito pet niet!) en

heus wel omhoog.

kom op maandag 7 juli naar NIKS, het enige genoot-

Haal dus gerust je ruimzittende Peek & Cloppenburg-

schap dat hem goed weet te raken.

of Hunkemöller-garderobe uit de mottenballen en

N.B. Rokers wordt verzocht hun eigen roestvrije peukenzuil en

kom naar NIKS, het enige genootschap waar de rek

indien nodig een paraplu mede te nemen.

nog niet uit is.
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Op het Kistje van NIKS:

Gerrit Jan Wolffensperger praat op het Kistje van NIKS over zijn

Peter Strating van Strating Active Marketing over inhaakreclame.

liefde voor fotografie.

WIE ZAL DAT BETALEN...?
NOU NIKS® MOOI NIET!

Een Armani-bril van de fiscus...
Nou bij NIKS mooi niet!

De Doetinchemse dichteres Nada (pseudoniem van Alie

Voor NIKS mogen die miljoenen belastingvoordeel
aan iets beters worden besteed. Voor ons volstaat
een brilletje van de Hema à raison van een paar
euro. Voor ons geen prachtwijken, voor ons geen
turbosex. Al tien jaar preken wij de eenvoud en
nu krijgen we de wind mee. Een eenvoudig
fruitkistje is letterlijk en figuurlijk ons platform.
Trek daarom iets aan van betaalbare klasse en kom
1 december gerust naar NIKS, het enige genootschap dat op het ergste is voorbereid.

Vellecoop-Dales, 1843-1910 ) schreef de nu visionair
gebleken regels: Amsterdam die grote stad
Is gebouwd op palen
Als die stad eens ommevalt
Wie zal dat betalen?
Nou NIKS mooi niet. Daar valt niks te halen. Trek dus je
Dorus- of Pippi Langkous-outfit aan en kom 7 oktober naar
NIKS, het enige genootschap waar je nooit voor paal staat.

®

Op het Kistje van NIKS:
reclame- (en oud-zeeman)

Op het Kistje van NIKS:

Robert Monas over Tommy Hilfiger.

Rob Benjamens over de hoogte- en dieptepunten van 10 jaar NIKS.

Kredietcrisis?...
Nou bij NIKS mooi niet!

Straks iedereen uitgefeest...?
Nou bij NIKS mooi niet!

Bij NIKS rekent ieder nog steeds keurig zijn drink- en diner-

NIKS bestaat 10 jaar en dat moet worden gevierd. Ons licht

bonnen af. Margreet, Karina en Jan verwachten ook niet anders.

anarchistische gezelschap gaat terugblikken en plannetjes voor

Ons grote voorbeeld is dan ook de cynische Griekse wijsgeer

de toekomst maken, maar natuurlijk ook lol trappen, gein

Diogenes, zoon van - jawel - een bankier, die aanvankelijk in

jagen, op tafel dansen en aan de lamp hangen. Dit alles

de voetsporen van zijn vader trad, maar na betrokkenheid bij

vergezeld van de heerlijkste dranken en spijzen. Trek dus je

een schandaal over valsemunterij zijn geboortestad Sinope

met ijzergaren versterkte feestkleding en Dr. Martensschoenen

moest verlaten. Diogenes graaide op de valreep geen ton,

aan, neem een schone zakdoek mee en kom naar NIKS, het

maar ging er in wonen. In die regenton leefde hij op het

enige genootschap dat graag eens door de vloer wil zakken.

®

®

bestaansminimum. Zijn enige bezit was een mantel, een
kom om uit te eten en een nap om uit drinken.

NB. Nu eenmalig niet op de eerste maandag, maar op de tweede

Trek dus je schamelste mantel aan, graai een nap en een kom

maandag van de maand, dus op 12 januari 2009 vanaf 17.00 uur

van het aanrecht en kom 3 november naar NIKS, het enige

in Brasserie De Afspraak, H.J.E. Wenckebachweg 180, 1096 AS

genootschap dat geen ton op een IJslandse bank heeft staan.

Amsterdam.
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Het blokje originele Bawykov zalm

10 Jaar NIKS Genootschap 12 januari 2009

bij uw biertje, wijntje werd u
aangeboden door Rien Heemskerk
van Bawykov.

Amuse

(Kijk ook eens op www.bawykov.nl)

***
Tomatensoepje met twee kleuren texture en
loempia van gamba
***
Carpaccio van rund- en kalfsmuis, geserveerd
met kappertjes, verse ansjovis, Parmezaanse
kaas, rucola, truffelmayonaise
***
Zalmhaas omwikkeld met Atlantische zeetongfilet gedecoreerd met gamba tempura,
geserveerd met risotto nero en saffraan beurre
blanc
of

De wijnsuggesties zijn:

Onze nieuwe huiswijn wit:
Torre del Falasco, Garganega 2007, Valpatena

¤ 19,95

Onze nieuwe huiswijn rood:
Torre del Falasco, Corvina 2007, Valpatena

¤ 19,95

***
Hollands kaasplateautje
of
Petit grand dessert

Topsuggesties:

Rood
La Mascota, Cabernet Sauvignon 2006,
Santa Ana Argentinië

¤ 23,50

Wit
La Mascota, Chardonnay 2006,
Santa Ana, Argentinië

Krokant gebakken eendenborst filet
geserveerd met een duo van gekarameliseerde
wortel en witlof

¤ 23,50

