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EXTRA TIME TRAVEL

Scoopshot wereldwijd

Metro plaatst elke
week foto’s uit wereldsteden, gemaakt
door Scoopshooters
ter plaatse.

Istanbul, Turkije, Fehim Eren

Puebla, Mexico, José Francisco
Alles is ananas in het Japanse Ananas Pretpark. / DAAN KRIKKE

Ananas-overdosis in Okinawa
Lissabon, Portugal, Petra
Lammer

Angkor Wat, Cambodja, T.
Vollberg
Doe mee! Download de Scoop-shotapp op je telefoon
en verdien geld
met je foto’s.

Vruchtbaar. Toen wij
lucht kregen van het
bestaan van een
Ananas Pretpark (ja, je
leest het goed!) op het
Japanse eiland
Okinawa, wilden we
alleen maar als de
wiedeweerga linea
recta het vliegtuig in.
Want een
ananaspretpark vol
fruitig, vreemd vertier dat moét je toch
meemaken als je de
kans krijgt?
„Papapapapapapapa Pineapple!” „Little pineapples grow to
the sky, in the sunshine up very
high, hi hi hi!” klinkt het aan-

stekelijk uit onze speakers. Als
we op YouTube dit maffe filmpje vinden over een ananasthemapark, waarin allemaal
schattige Japanse koters dansjes doen in een ananasveld met
eveneens dansende mensen in
grote fluffy ananaspakken, weten we het zeker. Hier willen
we naartoe. Want een themapark dat helemaal en alleen
draait om ananassen – hallo,
hoe te gek is dat?
Na weken van voorpret gaat
onze hartslag omhoog als we
bij de ingang van het park aankomen. Dat komt niet alleen
door de subtropische hitte (oplopend tot 30 graden plus) die
ons bevangt. Want bij de entree
zien we direct al een reusachtige ananas, gekke ananaspoppetjes, een ananassorbetijsstand - en een tv waarop de ‘’papapapa’-videoclip op repeat
staat. Yes, we zijn er!
Binnen stappen we vol enthousiasme in een elektrisch
karretje met uiteraard een gigantische ananas op het dak.

De audiogids kunnen we niet
verstaan, doordat het themanummer overal luid uit de speakers schalt. In het autootje
cruisen we door een ananasplantage, die wel tien verschillende soorten ananassen voortbrengt. Want Okinawa staat uiteraard niet voor niets bekend
als pineapple island. We zien
kleine, grote, gele en groene
ananassen uit de grond komen.
Halverwege de tour worden we
nog op de foto gezet en slechts
tien minuten na aanvang zit de
rit er al weer op. Dat was leuk.
Tijd voor meer.
Als we uitstappen, komen
we via een schelpenmuseum(?)
in een gang met uitleg over de
geschiedenis van de ananas.
Helaas kunnen we het niet lezen, want het staat alleen in
het Japans uitgelegd. Buitenlandse toeristen zijn hier dan
ook niet te bekennen, valt ineens op. De gang komt uit bij
een ruimte met wijnkelder
waar allerlei soorten ananaswijn – wit, rood, met bubbels –

Ook naar Okinawa?
Behalve ananassen heeft het
subtropische eiland nog veel
meer te bieden: zon, zee,
strand, het op één na grootste aquarium van de wereld,
native villages waar men entertainende shows opvoert,
druipsteengrotten, kastelen
en een prachtig onderwaterleven.
●

Cathay Pacific vliegt met
een tussenstop in Hongkong vanuit Amsterdam
naar Okinawa, vanaf-prijs
voor een retourticket is
729 euro. De airline biedt
ook speciale stopover pakketten met twee overnachtingen in Hongkong
aan:
www.cathaypacific.nl. Kijk voor meer informatie over het eiland op:
www.ocvb.or.jp

en ook sappen te proeven en te
verkrijgen zijn. Klok-slok-weg,
en door naar de volgende ruimte; enthousiaste verkopers

wachten ons al op. Met in de
aanbieding: ananascake, -taart,
-azijn, -koekjes, -chocola, -zeep,
-parfum, -likeur, -jam, -bodylotion, en zelfs ananashoutskool.
We mogen alles proeven en uitproberen, zo veel en zo vaak als
we willen. Feest! Zonder dat we
er erg in hebben, is er zo ruim
een uur voorbij. We besluiten
dat het hier leuk is en we nog
wel een uur zouden kunnen
blijven proeven en smeren,
maar dat we toch echt vooral
het park nog verder willen ver-

Japan

Is het een bar, salon
of een restaurant?
Japan is een vreemd land vol
uitersten en tegenstellingen.
Ze hebben er high tech
snelle treinen, maar ook
computers en kantoorsettingen die uit de jaren ’70
lijken te stammen. Op de
straten van Tokio weet je
van gekkigheid niet waar je
moet kijken door alle animatiefiguurtjes, maffe shows,
extravagante kleding en
gekleurde neonlichten,
terwijl de Japanners zelf
juist enorm behouden en
bescheiden zijn. Ook
vreemd; ze noemen veel
dingen het één en dan blijkt
het iets anders te zijn. In
Tokio is er bijvoorbeeld het
epileptische Robot Restaurant een show. Cafés die op
hun beurt (zelfs chique)
restaurants blijken te zijn,
en waar je ook helemaal niet

Jibanyan, een populair
mangakarakter, is slechts één van
de vele, vele animatiefiguurtjes die
de straten van Tokio afstruinen./ AFP

alleen voor een drankje
terecht kunt. Bars – de Oxygen Bar – die geen bars,
maar behandelingen in een
schoonheidssalon blijken te
zijn. En het woord ‘themapark’ is ook ruim interpreteerbaar. ME TR O

Dansers geven een show in het epileptische Robot Restaurant. / EPA

kennen. We lopen naar de uitgang van de winkels en vragen
hoe we terug het park in kunnen. We worden vreemd aangekeken en krijgen dan te horen: „Hebben jullie de rit in de
auto al gemaakt? Ja? Nou, dat
was het. Meer park is er niet.”
Heh, wat? Voor de zekerheid
vragen we het nog aan een andere medewerker. „Dat klopt.
Het park bestaat uit de plantage en deze winkels. Oh, er is
nog wel een botanische tuin
waar je doorheen kunt wandelen.”
Na een rondje van een kwartier hebben we ook deze tuin
met allerlei prachtig gekleurde
bloemen en rondfladderende
vlinders wel gezien, en storten
we ons daarna maar op een fles
bubbels. Als we teruggaan naar
de uitgang, is daar nog een eettentje, dat als specialiteit de
‘ananasparfait’ heeft. Een maar
liefst 37 centimeter hoge sorbet met verse ananas, ananasijs, slagroom, chocoladesaus
en koekjes in de vorm van een

ananas. En daarmee kunnen
we de teleurstelling grotendeels wegeten. De zes Japanse
jongens aan de tafel naast ons,
die allen gekleed zijn in hippe
Hawaï-bloesjes, zijn overduidelijk wel helemaal in hun element terwijl ze zich woest op
de gigantische parfaits storten.
„We komen vanaf het vasteland speciaal naar Okinawa om
ananas te eten hier. Niet voor
het park nee, want dat is maar
heel klein. We zijn dol op ananassen en vinden het te gek dat
we hier onbeperkt alles mogen
proeven. Maar na deze sorbets
hebben we wel weer genoeg
ananas op voor zeker een heel
jaar! Gelukkig zijn hier ook
mooie stranden, waarvoor we
natuurlijk ook wel een beetje
komen, daar gaan we hierna
uitbuiken.” Dat lijkt ons ook
een plan, want met de parfait
als uitsmijter hebben we tóch
nog een ananas-overdosis weten te krijgen. Burps.

YVETTE BAX

Klimaat

Weer of
geen weer
Het subtropische eiland
Okinawa kent een nogal
wispelturig klimaat, dus let
op wanneer je hier naartoe
afreist. De beste reismaanden zijn maart, april, juli
en oktober. In mei en juni
kan er flink wat regen
vallen en in augustus en
september loop je het
risico een tyfoon tegen te
komen. Vanaf november
tot maart is het winter en
wordt het frisser op het
eiland – in de winter kan
de temperatuur teruglopen
tot 15 graden.
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