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Klub Lange Mensen bestaat 60 jaar in 2018 
 

Op 12 januari 1958 is Albert Johan Kramer (2,42m) - op dat moment de langste man ter wereld - 

samen met een dertigtal lange geïnteresseerden samengekomen om een vereniging speciaal voor 

lange mensen op te richten. Als voorbeeld had de Duitse Klub Langer Menschen gediend. Daar 

hadden in korte tijd zo'n 1000 leden de Duitse vereniging gevormd. De heer Kramer werd 

benoemd als tijdelijk voorzitter van de vereniging in oprichting en na een maand waren de 

statuten gereed en werd op de eerste officiële bijeenkomst op 6 februari 1958 de vereniging 

opgericht. 

 

http://www.klublangemensen.nl/nieuws/detail/nederlandsche-club-voor-lange-mensen-

opgericht 

 

Na zestig jaar is de vereniging nog steeds springlevend en streeft nog steeds de belangen na van 

de lange mensch in de samenleving! Hoewel de wereld er totaal anders uitziet in 2018, zijn een 

aantal speerpunten uit 1958 nog steeds belangrijk: informatievoorziening over medische zaken, 

producten, winkels, maar ook gewoon ervaringen uitwisselen wordt enorm gewaardeerd. Er 

worden jaarlijks diverse leuke en interessante activiteiten georganiseerd waar men 'op gelijke 

hoogte' een goed gesprek houdt! 

 

Om het zestig jarig jubileum te vieren worden de volgende activiteiten georganiseerd: 

 

Jubileumborrel in Amsterdam 

Op 4 maart 2018 wordt op de locatie waar 60 jaar geleden de eerste vergadering was (Café 

Kramer, van eigenaar Albert Johan Kramer) een jubileumborrel gehouden voor de leden van de 

vereniging. Deze schipperskroeg is beperkt van omvang, dus kunnen - net als 60 jaar geleden - 

slechts een 25 leden hierbij aanwezig zijn. Toegang alleen voor leden van de vereniging en 

aanmelden vooraf is verplicht. Wil men op deze - voor de vereniging - historische plek aanwezig 

zijn, kan men zich aanmelden via: 

http://www.klublangemensen.nl/activiteiten/detail/jubileumborrel-in-schipperskroeg-van-albert-

johan-kramer  

 

Langste dag-feest 

De vereniging heeft leden in heel Nederland (en zelfs daarbuiten). Reden om rond de langste 

dag van het jaar, die jaarlijks wordt uitgeroepen tot Nationale dag van de lange mensen, een 

feest te organiseren. De activiteiten zullen op diverse locaties in het land plaatsvinden, nabij 

hoge gebouwen. Dit feest is toegankelijk voor alle lange mensen (lid of geen lid van de 

vereniging!). Dit langste dag-feest zal gehouden worden in het weekend van 30 juni 2018. 

 

Jubileumfeest in november 

Ieder jaar organiseren we in november de jaardag van Klub Lange Mensen, met onder andere de 

jaarvergadering. Dit jaar wordt de jaardag een jubileumfeest! Datum om te noteren is zaterdag 3 

november 2018! Locatie en invulling volgen spoedig. Houd hiervoor de website en Facebook van 

Klub Lange Mensen in de gaten. 
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De vereniging Klub Lange Mensen, kortweg KLM, is een actieve nationale belangenorganisatie met ca. 

3.500 leden die opkomt voor lange mannen (190 cm en langer), lange vrouwen (180 cm en langer) en 

ouders van kinderen met een hoge groeiprognose. De Klub Lange Mensen werkt samen met Europese 

zusterorganisaties en Tall Clubs International in de Verenigde Staten van Amerika en Canada. De Klub 

Lange Mensen tracht haar doelstelling te bereiken in samenwerking met het bedrijfsleven, de overheid en 

diverse maatschappelijke organisaties. De Klub Lange Mensen is in Nederland aangesloten bij Ieder(in) 

 

Website: http://www.klublangemensen.nl 

Facebook: http://www.facebook.com/KlubLangeMensen/ 

Twitter: http://twitter.com/KlubLangeMensen 

Instagram: http://www.instagram.com/KlubLangeMensen 
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