
Ron Broekhart

Ron is in 1958 geboren op 't Hoofd in Maassluis, maar zijn roots liggen aan
de voet van de Kaukasus, de geboortegrond van zijn moeder. Woonde 30
jaar in het havenstadje aan de Waterweg (eigenlijk aan Het Scheur), 20
jaar in Delft en 10 jaar in Schiedam. Na een verkeerde manoeuvre naar
Zwolle belandde hij uiteindelijk weer met zijn gezin in de regio Rijnmond
op het eiland Goeree-Overflakkee.

Muzikant-componist-producer

Ron begon al rond zijn zestiende met het componeren van liedjes op piano
en gitaar en ambieerde een carrière in de muziekwereld. Speelde in diverse
muziekprojecten met vele topmuzikanten. Vanaf 1995 is hij zelfstandig
ondernemer en was hij eigenaar van oa. een muziek opnamestudio annex
muziekschool en samen met zijn vrouw Jeanet Siddhi eigenaar van een
yogastudio in Delft. Hij Produceerde in zijn muziekstudio vele bands en
artiesten en gaf gitaarles op zijn eigen muziekschool.

Cameraman

Vanaf eind jaren ‘80 is hij begonnen met het produceren van bedrijfsfilms
met low-budget apparatuur en eind jaren ‘90 kwam, door toedoen van Bas
van Toor, zijn carrière in een stroomversnelling. De Clown uit Vlaardingen,
die vaste klant was van zijn audio opnamestudio, vond het wel handig als
Ron ook wat filmwerk zou kunnen verrichten. Dan hoefde ‘Bassie’ maar
naar één adres. Dat bleek later een voortreffelijke leerschool die 15 jaar
duurde, tot de ‘pensionering’ van Bas. Al snel ontpopte Ron zich tot Camjo
en kon als zelfregisserend cameraman, muzikant, componist en video
editor, vele klussen aan. Ron richt zich, na vele bedrijfs- en promofilms, de
laatste jaren vooral op het produceren van documentaires en reportages
voor zijn TV-kanaal op YouTube..

Auteur

Ron schreef jaren columns over alles wat hem interesseerde of irriteerde,
maar sinds de pandemie in 2020 het ondernemen bemoeilijkte is hij
gestart met het schrijven van boeken. Inmiddels zijn er drie boeken
gepubliceerd en is de vierde in voorbereiding.


