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De turbo-ontwikkeling
van professioneel pickleball

Zoals Nederland momenteel wordt overspoeld met padelinitiatieven, zo heeft Amerika te maken met een 
explosieve groei van een vergelijkbare sport: pickleball. Hoewel de sport nog jong is, valt over de 

beginjaren al een boek te schrijven. The American Way neemt u graag mee in de bizarre ontwikkeling van 
deze nieuwe professionele sport.

DOOR PIETER VERHOOGT

Pickleball is ontstaan in 1965, op Bainbridge 

Island in de staat Washington. Om pre-

cies te zijn in de achtertuin van het 

zomerhuis van Joel Pritchard, die later 

nog vicegouverneur van Washington en 

zelfs Congreslid zou worden. Pritchard 

en zijn vrienden Barney McCallum en Bill 

Bell wilden met hun kinderen een potje 

badmintonnen. Nadat zij het net hadden 

opgezet, bleek echter dat er geen shut-

tles voorhanden waren. Als alternatief 

experimenteerden zij met diverse ballen 

en ‘rackets’. Ze kwamen uit op tafelten-

nisbatjes en een Wiffle Ball (holle, plastic 

bal met gaten). Daarbij werd wel het net 

verlaagd om de bal hard over het net te 

kunnen jagen.

Samenraapsel
In de weken daarna perfectioneerden 

de families het spel. De Wiffle Ball werd 

vervangen door een beter exemplaar en 

McCallum fabriceerde eigenhandig ste-

viger en grotere houten paddles. Omdat 

Pritchards vrouw Joan een overeenkomst 

zag met de pickle boat in het roeien, 

waarmee men doelde op boten waarin 

roeiers werden samen gezet die over-

bleven uit andere boten, kreeg het spel 

de naam pickleball. Pickleball was immers 

ook zo’n samenraapsel, met spelregels 

en attributen uit andere sporten (bad-

minton, tennis, Wiffle Ball).

In 1968 richtte Pritchard samen met enkele 

vrienden het bedrijf Pickle Ball op. Ze pro-

duceerden paddles en startsets voor het 

inmiddels populaire spel. In 1972 regis-

treerden zij de naam Pickle-ball en de 

spelregels. Pickleball wordt gespeeld op 

een veld ter grootte van een badminton-

veld, met een laag net in het midden. Aan 

beide zijden van het net is een non-vol-

leyzone van 2,10 meter waarbinnen de 

bal alleen mag worden geslagen na een 

stuit. Net als bij padel speelt men vooral 

twee tegen twee.

Verdere ontwikkeling
In 1976 werd in Tukwila, Washington, 

het eerste officiële pickleballtoernooi 

georganiseerd. Een andere mijlpaal is 

de oprichting – in 1984 – van de United 

States Amateur Pickleball Association 

(USAPA). In dat jaar werd ook het eerste 

officiële spelregelboek gepubliceerd. In 

2005 ging USAPA verder onder de naam 

USA Pickleball (USAP).

De pickleballpioniers hebben als droom 

de sport ooit op de Olympische Spelen 

te krijgen. Met het oog op deze inter-

nationale ambitie richtte USAP in 2010 

de International Pickleball Federation 

(IPF) op. Bij deze wereldbond waren in 

juli 2022 63 nationale bonden aangesloten. 

Sinds 2017 organiseert de IPF jaarlijks de 

Bainbridge Cup (Europa versus Amerika).

Merkwaardig genoeg zijn er inmiddels twee 

wereldbonden. De eigenzinnige miljonair 

Seymour Rifkind voorzag een gouden toe-

komst voor pickleball. Bij de bestaande 

organisaties zag hij echter een gebrek 

aan visie en daadkracht. Daarom richtte 

hij in 2018 de World Pickleball Federation 

(WPF) op. Momenteel zijn 37 landen lid 

van de WPF, die onlangs 10 oktober van 

elk jaar uitriep tot World Pickleball Day. 

Na twee opeenvolgende afgelastingen 

(wegens COVID-19) hoopt de WPF in 

2023 de eerste editie van zijn jaarlijkse 

World Pickleball Games te organiseren.

De 
pickleballpioniers 
hebben als droom 
de sport ooit op de 
Olympische Spelen 

te krijgen

Spelers en faciliteiten
Vanwege de laagdrempeligheid nam de 

populariteit van pickleball vooral onder 

ouderen snel toe. In zonnige staten als 

Arizona, Californië, Hawaii en Florida werd 

het gezien als een ideale buitensport. In 

toenemende mate werden en worden ten-

nisbanen ingeruild voor pickleballfacili-

teiten (drie op één tennisbaan).

Het aantal actieve spelers lag in 2016 rond 

de 3 miljoen en nam in de periode tot 

2019 met circa tien procent toe. Dat was 

echter klein bier vergeleken met de groei-

cijfers na 2019. De COVID-19-epidemie 

gaf pickleball een enorme boost, omdat 

iedereen op zoek was naar outdooracti-

viteiten en sociale contacten.

Omdat naast ouderen ook jongeren de 

sport massaal omarmden, was pickleball 

zowel in 2021 als in 2022 de snelst groei-

ende sport in Amerika. Het aantal spe-

lers groeide in die twee jaar met bijna 

veertig procent tot 4,8 miljoen. In 2021 

waren er in Amerika al meer dan 8.000 

pickleballaccommodaties. Ook het aantal 

leveranciers van materialen nam sterk 

toe, evenals het aantal toernooien voor 

zowel breedtesporters als topspelers.

Pickleball goes professional
De toenemende populariteit leidde ook 

tot interesse vanuit sponsors en inves-

teerders. Op de golven van deze nieuwe 

geldstromen werden in 2019 – onafhan-

kelijk van elkaar – binnen een week twee 

professionele Pickleball Tours opgericht. 

Vergelijkbaar met de PGA Tour bestonden 

deze tours uit een serie van toernooien 

waar topspelers en ambitieuze talenten 

wekelijks konden strijden om bescheiden 

geldprijzen.

De Association of Pickleball Professionals 

(APP) werd opger icht door Ken 

Hermann. De APP Tour is aangesloten 

bij USA Pickleball (USAP) en volgt de 

standaard spelregels. De APP Tour heeft 

in 2022 32 toernooien in vijf landen, met 

gemiddeld 800 spelers en een prijzen-

geld van 25.000 tot 75.000 dollar. Het 

totale prijzengeld van de APP Tour is 

circa 2 miljoen dollar. Voor volgend jaar 

wordt een significante toename voorzien. 

Professionele pickleballspelers kunnen met 

persoonlijke sponsors en het prijzengeld 

van toernooien gemiddeld zo’n 80.000 

tot 150.000 dollar per jaar verdienen.

De Professional Pickleball Association 

(PPA) was het initiatief van Connor Pardoe. 

De enigszins eigengereide Pardoe heeft 

liever niets te maken met de APP en de 

op breedtesport gerichte bond. Hij focust 

zich op de professionele spelers en ambi-

eert een Tour met een professionele uit-

straling à la de golfevenementen van de 

PGA. De PPA hanteert spelregels die op 

enkele punten afwijken van de bonds-

regels. Bovendien eist Pardoe dat top-

spelers die in de PPA Tour willen spelen 

een exclusiviteitscontract tekenen. Dat wil 

THE AMERICAN WAY

FO
TO

: A
N

P
 F

O
TO

/C
C

 A
FP

 - 
E

D
 J

O
N

E
S

FO
TO

: A
N

P
 F

O
TO

/C
C

 G
E

TT
Y

 -
 E

M
IL

E
E

 C
H

IN
N



15WWW.SPORTENSTRATEGIE.NL DECEMBER 2022 // JAARGANG 16 // EDITIE 6

zeggen dat zij niet mogen deelnemen aan 

toernooien van de concurrerende APP. 

Daartegenover staat wel dat de PPA zowel 

bij de mannen als bij de vrouwen toptwin-

tigspelers startgeld garandeert. Het gaat 

daarbij om bedragen tussen de 100 en 

2.000 dollar per speler per evenement. 

De PPA Tour heeft in 2022 twintig toer-

nooien met een prijzengeld van 30.000 

tot 150.000 dollar. Het totale prijzengeld 

van de PPA Tour bedraagt in 2022 ruim 

3 miljoen dollar en volgend jaar aanmer-

kelijk meer.

Door de COVID-19-pandemie hadden 

beide tours in 2020 en 2021 te maken 

met veel afgelaste of uitgestelde evene-

menten. Maar rond de jaarwisseling van 

2021/2022 kwam de sport weer volop 

in het nieuws. De reden? Tom Dundon!

Miljardairs
Beleggingsexpert Steve Kuhn is een 

pickle ballfanaat en heeft op zijn land-

goed Dreamland een luxe sportcomplex 

met zestien pickleball courts. Maar Kuhn 

heeft vooral ook een visie op de toekomst 

van de sport. Hij ziet kansen om het grote 

publiek te bereiken met een ander com-

petitieformat. Een format dat kan bestaan 

naast de bestaande tours. Kuhn voorziet 

een teamcompetitie waarbij topspelers 

worden samengebracht in teams van vier 

spelers (twee mannen, twee vrouwen). 

De teams hebben namen en eigenaren. 

Een naam voor de competitie heeft hij 

al: Major League Pickleball (MLP).

Tegelijk met Kuhn is er nog een miljardair 

die kansen ziet in pickleball. Zakenman en 

miljardair Tom Dundon is bekend als eige-

naar en CEO van de Carolina Hurricanes 

(NHL) en zijn investering van 250 miljoen 

dollar in de mislukte Alliance of American 

Football in 2019 (zie The American Way, 

juni 2019). Hij ziet kennelijk de potentie 

van pickleball, want op 27 december 2021 

werd bekend dat Dundon de grootste 

pickleballwebshop (Pickleball Central) 

heeft gekocht. Een week later volgde de 

overtreffende trap, toen Dundon bekend-

maakte dat hij de PPA zou overnemen!

Dundon hield oprichter Pardoe als CEO 

aan boord. Maar hij maakte wel direct 

duidelijk dat er commercieel gezien een 

tandje bij zou gaan. De eenjarige exclu-

siviteitscontracten met de topspelers 

moesten volgens Dundon worden ver-

lengd tot drie jaar. Tegelijk maakte Dundon 

bekend Ben Johns, de absolute nummer 

één van de mannen, te hebben vastge-

legd. Johns, die ooit een winning streak 

van 170 wedstrijden had, krijgt naar ver-

luidt 3.000 dollar startgeld voor elk van 

de twintig PPA-evenementen waaraan 

hij deelneemt.

Major League Pickleball
In november 2021 nodigde Kuhn de 32 beste 

spelers van de APP en PPA uit voor het 

eerste officiële MLP-evenement: een drie-

daags toernooi op zijn eigen complex. 

De spelers werden verdeeld over acht 

teams en speelden om in totaal 150.000 

dollar aan prijzengeld. Team BLQK pakte 

de hoofdprijs in het eerste en enige MLP-

toernooi in 2021.

Na het nieuws over de overname van de 

PPA nodigde Kuhn zichzelf uit bij Tom 

Dundon voor een gesprek over de exclu-

siviteitscontracten. Zijn insteek: PPA-

spelers zouden ook volgend jaar aan zijn 

mega-evenement moeten kunnen deel-

nemen én zouden moeten kunnen uit-

komen in de MLP. Het gesprek tussen de 

twee miljardairs liep al snel vast. Dundon 

piekerde er niet over om ‘zijn’ spelers 

toestemming te geven om in de MLP te 

spelen. Hij zei de driejarige exclusiviteit 

als “een bescherming van onze investe-

ring” te zien.

En dus ging de MLP in 2022 van start 

zonder PPA-spelers. De competitie bestaat 

inmiddels al uit twaalf teams. Het manage-

ment van de league maakte in de aan-

loop naar het nieuwe seizoen regelmatig 

namen bekend van de teameigenaren die 

bereid zijn zich in de nieuwe league in te 

kopen. Het zijn namen die tot de verbeel-

ding spreken. Wat te denken van NFL-

grootheden Tom Brady en Drew Brees, 

voormalig tennistoppers Kim Clijsters en 

James Blake en Milwaukee Bucks (NBA)-

eigenaar Marc Lasry?

De teams bestaan uit twee mannen en 

twee vrouwen, met naast BLQK namen als 

Lions, Jackrabbits, ‘The Bus’ en Chimeras. 

De league had dit jaar drie evenementen 

met elk ruim 300.000 dollar aan prij-

zengeld, waarvan 100.000 voor het win-

nende viertal.

In 2023 breidt MLP uit naar zes toernooien 

en groeit het prijzengeld van 1 miljoen 

naar 2,4 miljoen dollar. Het aantal teams 

neemt toe van twaalf naar zestien. Onder 

de nieuwe teameigenaren, die inmiddels 

per team een inkoop-fee van naar ver-

luidt meer dan 1 miljoen dollar moeten 

betalen, bevinden zich onder meer NBA-

sterren LeBron James en Kevin Durant. 

De aankondiging van James als eige-

naar is op sociale media inmiddels ruim 

4 miljard keer bekeken. Ook bierbrouwer 

Anheuser-Busch heeft zich ingekocht als 

teameigenaar.

Een tweede league voor een 
week
Enkele weken geleden, op 3 november van 

2022, werd ineens een tweede pickleball 

league gepresenteerd. Connor Pardoe, 

de CEO van de PPA Tour, maakte de 

oprichting bekend van de VIBE Pickleball 

League. De nieuwe league is ‘powered 

by the PPA Tour ’, die het deelnemers-

veld levert, waaronder de topvijfspelers 

en -speelsters van de wereld. De VIBE 

Pickleball League begint in 2023 met zes 

teams van elk vier spelers. De eerste team-

eigenaar werd ook al bekendgemaakt: 

miljardair Mark Cuban, bekend van het 

tv-programma Shark Tank en onder meer 

eigenaar van de Dallas Mavericks (NBA). 

Met de nieuwe league lijkt Tom Dundon 

nadrukkelijk de strijd aan te willen gaan 

met de MLP van Steve Kuhn. Experts 

vrezen een stevige confrontatie.

Spectaculaire ontwikkeling
Maar dan…. De pickleballwereld is nau-

welijks bijgekomen van deze aankondi-

ging, of de volgende sensationele ont-

wikkeling komt naar buiten. Nog geen 

week na de oprichting wordt bekendge-

maakt dat de VIBE Pickleball League (PPA/

Dundon) zal fuseren met Major League 

Pickleball (Kuhn). De miljardairs hebben 

elkaar alsnog gevonden! Door het samen-

voegen van beide leagues ontstaat één 

sterke league met de beste professio-

nele pickleballspelers, iconische team-

eigenaren en diepe zakken.

Deze spectaculaire ontwikkeling zet het 

professionele pickleball nadrukkelijk in de 

schijnwerpers. De toekomst van de sport 

lijkt fantastisch. Maar tegelijk zullen bij 

verdere ontwikkeling weer nieuwe eco-

nomische krachten loskomen. Alle reden 

om deze fascinerende nieuwe league te 

blijven volgen! •
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Omdat naast ouderen ook jongeren de 
sport massaal omarmden, was pickleball 
in 2021 en 2022 de snelst groeiende sport 

in Amerika: het aantal spelers groeide 
met bijna veertig procent tot 4,8 miljoen


