
 
 
 
 
 

De Klub Lange Mensen 
 
De Klub Lange mensen bestaat al sinds 1958. Na een korte periode van inactiviteit, is de huidige 
Klub in 1982 weer nieuw leven in geblazen. De Klub Lange Mensen dankt zijn bestaan aan 
vrijwilligers. Het bestuur bestaat ook uit vrijwilligers en treedt naar buiten als vertegenwoordiging 
van alle leden. De belangrijkste taken van de Klub Lange Mensen zijn belangenbehartiging, 
informatievoorziening en het organiseren van sociale activiteiten.  
 
Belangenbehartiging 
De Klub Lange Mensen brengt problemen rond lang zijn onder de aandacht van de overheid, 
producenten en leveranciers. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld kleding, 
woninginrichting, vervoer, toegankelijkheid van gebouwen en arbeidsomstandigheden. Een van de 
wapenfeiten van de Klub Lange Mensen is bijvoorbeeld een aanpassing van het Bouwbesluit. Deze 
aanpassing betrof de verhoging van toegangsdeuren in woningen naar 2.30m. De Klub is 
momenteel ook nauw betrokken bij het ontwerp van een nieuwe vliegtuigstoel. 
 
Informatievoorziening 
De Klub Lange Mensen verzamelt en deelt veel kennis en informatie over consumentenzaken en 
medische aspecten. De Klub brengt een 3-maandelijkse clubmagazine uit, genaamd XLLL. Ook 
kunnen lange mensen en geïnteresseerden bij de Klub terecht voor de 'Shopping Guide' met 
consumenteninformatie, de Autogids en de Groei Informatiegids. De jarenlange ervaring en kennis 
op het gebied van lang zijn wordt gedeeld met en door de leden, maar is ook beschikbaar voor  
andere geïnteresseerden. 
 
Sociale activiteiten 
Het sociale aspect is voor de Klub Lange Mensen zeer belangrijk. Het is een prettige, bijzondere 
ontmoetingsplaats voor een gesprek met iemand op ooghoogte. De Klub Lange Mensen 
organiseert allerlei activiteiten, zoals culturele of actieve uitstapjes. Deze activiteiten zijn er voor 
jong en oud. Eén keer per jaar vindt het "Europatreffen" plaats. Lange mensen uit allerlei Europese 
landen komen dan een week bij elkaar voor cultuur, sport, recreatie en heerlijk eten. Een hele 
bijzondere ervaring waar de Klub Lange Mensen ieder jaar vanuit Nederland een bijdrage aan 
levert. 
 
Lidmaatschap 
Iedere man langer dan 190cm en iedere vrouw langer dan 180cm kan lid worden van de Klub 
Lange Mensen. Voor kinderen hanteert de Klub de voorwaarde dat de groeiprognose deze lengte 
ongeveer voorspelt. Het lidmaatschap biedt veel voordelen zoals bijvoorbeeld toegang tot alle 
beschikbare informatie op de website, korting bij veel winkels en organisaties en een abonnement 
op het 3-maandelijkse clubmagazine. Ondertussen zijn al meer dan 2000 leden geregistreerd bij de 
Klub Lange Mensen. 
 
Kinderen 
Speciale aandacht is er binnen de Klub Lange Mensen ook voor kinderen. Lang zijn betekent ook 



anders zijn. Met name voor kinderen kan dit problemen opleveren tijdens hun schoolperiode. 
Door kinderen met elkaar in contact te brengen en te laten leren van elkaars ervaringen, helpt de 
Klub Lange Mensen om kinderen weerbaarder te maken. Omdat kinderen binnen de Klub zeer 
belangrijk zijn is er op de website van de Klub Lange Mensen een speciaal kindergedeelte ingericht. 
 
Contact 
Als u contact wilt met de Klub Lange Mensen kan dat via de volgende adresgegevens: 
Klub Lange Mensen 
Postbus 586 
1420 CB Uithoorn 
Clubtelefoon: 0900 – LANGUIT (0900-5264848, € 0,45/minuut) 
info@klublangemensen.nl  
www.klublangemensen.nl 


