
Biografie Heite Soep  
 
Opgelet, Opgelet… Heite Soep! 
 
Heite Soep is een Bourgondisch mengsel van vijf kameraden uit Horst, carnavalsliedjes en een hoop 
enthousiasme. De perfecte ingrediënten voor een carnavalszanggroep.  
 
In 2010 deed Heite Soep voor het eerst mee aan de Horster Liedjesavond van Carnavalsvereniging 
D'n Dreumel. Met het nummer 'Ut Dreumelvirus’, eindigden ze op de 5de plaats. Dit smaakte naar 
meer! De jaren erna werden er nieuwe liedjes geschreven en ook de eerste covers werden 
uitgebracht. Covers als ‘Allien Gen Schoon Mier A’ en ‘Scheiss Drauf!’ werden luidruchtig 
meegezongen in de diverse cafés in en rondom Horst. In 2014 vierde Heite Soep hun eerste jubileum 
‘4 Jaor Heite Soep’ in De Lange Horst, compleet met échte re-soep-tie.  
 
In oktober 2014 won Heite Soep de Horster Liedjesavond met het nummer: 'Dát Kán Allien Mit 
Vastenaovend!' Dit nummer bereikte tevens een 22ste plaats op het LVK 2015. Wat opviel is dat de 
jongens met dit nummer zelfs 3de werden bij de categorie ‘Stem van het Volk’ tijdens de halve finales 
van het LVK. Tevens was het liedje kort te horen bij De Wereld Draait Door en bereikte ‘Dát Kán Alliën 
Mit Vastenaovend’ de 83ste plaats in de TOP1111 van L1. 
 
In 2015 deed Heite Soep wederom mee met de Horster Liedjesavond en behaalde de groep de 3de 
plaats met het liedje: ‘Laot Ow Is Huure’. Later dat jaar werd het liedje verkozen als winnaar van CMC 
Alaif! (Het 'alternatieve' LVK). 
 
Ook in 2016 deed Heite Soep mee aan de Horster Liedjesavond. Met het liedje ‘Wette Nag’ behaalde 
ze de 4de plek. Tevens werd het liedje 4de op het CMC Alaif! en 26ste op het LVK. 
 
Op zaterdag 28 januari 2017 pakte Heite Soep groots uit met hun eigen feestje ‘Vrienden van Heite 
Soep LIVE!’ bij De Lange in Horst. Collega artiesten waaronder Bjorn & Mieke, Björn van Berkel, 
Oenoemoeloeke 5 en Ken & Robbie zorgden samen met Heite Soep voor een waanzinnig spektakel! 
 
Ook deed Heite Soep weer mee met de Horster Liedjesavond op 14 oktober 2017. Ze behaalde met 
het liedje ‘Dat Doon Ze Ós Ni Nao’ de 3de plek. Dit liedje behaalde later ook de 229ste plek in de 
TOP1111 van L1. 
 
Op 11 november 2017 mocht Heite Soep optreden op het grootste podium van Limburg: De 11de van 
de 11de op het Vrijthof in Maastricht met een publiek van 20.000 personen. Met dit optreden waren de 
mannen zelfs te zien in het NOS Journaal van 18:00 én 20:00 uur op NPO1. 
 
In het jaar 2018 (op 13 januari) behaalde Heite Soep de tweede plaatst van het CMC Alaif in Ell. Met 
één punt verschil van de winnaar ‘Drie Daag Oet De Plaat’ van ‘Fiorenza’.  
 
Verder volgde er in 2018 nog enkele ‘grote’ optredens, waaronder op de ‘Sjoliere Vastelaovend Sittard 
(voor 7000 mensen) en als afsluiter op de Hôrster Carnavals Parade (met zo’n 5400 personen).   
 
Het jaar 2019 werd een top jaar voor de mannen van Heite Soep. De soep wat tot nu toe nog nooit zo 
heet geweest! Het begon met de simpele tekst: Maak ’t laat. Dé titel voor hun nieuwe kneiter! Met 
deze plaat maakten de Horster mannen hun debuut in de finale van het LVK2019. Welke plaatsvond 
in het MECC in Maastricht. Op voorhand werd er lovende kritiek op ‘Maak ’t Laat’ gegeven. Dit was 
ook te zien tijdens de finale! Uiteindelijk behaalde Heite Soep de 10de plek (!) en werd maar liefst 3e 
van de publieksstemmen tijdens de finale. Daarna volgden een tour door de hele provincie.  
 
In 2019 vond ook de tweede editie plaats van ‘Vrienden van Heite Soep LIVE!’ met o.a. De Toddezek, 
Bjorn & Mieke, Hoondervel, Ken & Robbie en diverse Horster Artiesten. Deze avond vond plaats op 2 
februari in De Lange Horst. Dé dag waarop Heite Soep te horen kreeg dat zij voor de eerste keer in de 
finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer stonden. 
 



Op 11 november 2019 stond Heite Soep op de 11de van de 11de in het MECC, Maastricht. 
 
Wat 9 jaar geleden begon als een grap: “Kom we doen mee met de liedjesavond, dan krijgen we gratis 
bier.”, is inmiddels uitgegroeid tot iets moois waar hopelijk de rest van Limburg ook wat van kan 
proeven. Maar, Let wel, eerst blazen van te voren! De soep kan immers ‘heit’ zijn. 
 
Heite Soep bestaat uit: 
Frank Arts, Joris Beckers, Sven van Berlo, Bart Cox en Kees van Hegelsom 
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