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Iedere synthliefhebber zal ondertussen wel 
gehoord hebben van de Moog One. Toen 
Moog in juni 2018 bekendmaakte met een 

polyfone analoge synthesizer te komen, was 
dit sensationeel nieuws. De Amerikaanse 
synthmaker heeft immers sinds de vroege 
jaren tachtig (MemoryMoog) geen polyfone 
synth meer uitgebracht. De verwachtingen 

waren dan ook hooggespannen. Het heeft 
wel nog even geduurd voordat de Moog One 
in de winkels stond, want door de complexe 
architectuur was er veel werk aan de hard-
ware en de softwarebesturing. De naamge-
ving is bijzonder, want de Moog One heeft 
eigenlijk van geen enkel belangrijk onderdeel 
er maar één aan boord: acht of zestien 
stemmen, met drie oscillators per stem, drie 
fi lters, een hele reeks modulatieopties en 
twee effectprocessors van Eventide. De 

synthesizer is drievoudig multitimbraal en 
uitgevoerd met een 5-octaafs keyboard. 
We testen hier de achtstemmige versie.

No-nonsense
Of je de Moog One er mooi uit vindt zien, is 
vooral een kwestie van smaak. Doelmatigheid 
en kwaliteit stonden voorop bij het ontwerp, 
wat in een zeer degelijke maar redelijk 
no-nonsense uitstraling heeft geresulteerd. 

Uiteraard is het een fl ink grote en zware 
synthesizer geworden, met alle ruimte die 
de voiceboards innemen. Het bedienings-
paneel staat onder een hoek, maar is niet 
verstelbaar zoals bij de Voyager en Model D. 
De bekende Moog draai- en drukknoppen, 
die we kennen van de Sub-serie, zijn netjes 
gerangschikt, en er is ruim voldoende ruimte 
tussen de knoppen om een goede bediening 
mogelijk te maken. Centraal op het panel 
bevindt zich een kleurendisplay (geen touch-
screen) met daaronder vier keuzeknoppen 
en een grotere selectorknop. De kast is 
prachtig afgewerkt met houten details rond-
om en het bedieningspaneel is uitgevoerd in 
metaal, met aan de achterzijde ventilatie-
roosters.

De Moog One beschikt namelijk over een 
duidelijk hoorbare ventilator. Dat zal niet 

iedereen prettig vinden, maar het was blijk-
baar echt nodig. Convectiekoeling zou de 
synth enorm veel groter en zwaarder maken. 
De ventilator heeft twee standen, maar ook 
in de Low-stand kun je hem af en toe horen. 
Hij gaat sneller draaien wanneer de hitte 
binnen toeneemt. Ik hoorde de behuizing 
ook af en toe kraken van de uitzetting/
inkrimping door warmteverschillen. Vooral 
na het uitzetten hoor je de One nog enige 
tijd tikken en kraken; voor mij een nieuwe 
ervaring bij synthesizers. 

Op de voorzijde zitten twee hoofdtelefoon-
uitgangen. Achterop zitten alle andere aan-
sluitingen, en dat zijn er nogal wat. Naast de 
L/R-audiouitgang zijn er twee sub-uitgangen. 
Dan zijn er vier inserts, een dubbele externe 
ingang, waarvan een voor een microfoon. 
Twee cv-ingangen en vier cv-uitgangen, drie 

pedaalingangen (sustain en tweemaal 
expressie), midi-din-in/out/thru, en usb plus 
usb-host. Opvallend is de ethernetpoort, die 
vooralsnog geen functie heeft, maar waar-
mee Moog plannen heeft voor de toekomst.

Dramatisch
Elke stem van de Moog One beschikt over 
drie volledig nieuw ontwikkelde oscillators, 
die zowel een driehoek/zaagtand- als blok-
golfuitgang hebben, en een mixknop tussen 
die twee. Een wave-angle draaiknop bepaalt 
de fl anken van de golfvorm, waardoor je al-
lerlei varianten van de driehoek en ook een 
reverse sawtooth kunt maken. De blokgolf 
heeft een pulsbreedteregelaar. Samen met 
de octave setting produceert elke oscillator 
zo een complexe golfvorm, waarvan je een 

specifi caties

•  draadloos midi-gitaar-
systeem (hard- en 
software) 

•  usb-dongle voor draad-
loze ontvangst

•  draadloos bereik ±30 
meter

•  werkt met alle stan-
daard daw’s onder Mac 
of Windows

•  usb oplaadbare batterij, 
werkt tot 20 uur

•  inclusief extra software 
en presets

• NI Komplete Elements
• IKM Sampletank 2
•  Notion Music 

Progression 2.0
•  Presonus Studio One 

Artist 2
•  gemakkelijk te monteren 

en demonteren

info

•  prijs incl:
Moog One 8 € 6.699,-
Moog One 16 € 8.699,-

•  distributie:
Amptec BVBA
+32 112 81458

•  internet:
www.amptec.be
www.moogmusic.com
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•  lange introductie met 
diverse muzikanten

• presetvideo

• audiodemo’s

• handleiding

INTERFACE XTRA

Drie synths   ineen

Nadat Moog vorig jaar z’n nieuwe polyfone synth aankondigde, 
bleef het een tijdje stil. Maar nu is de One dan eindelijk 
mondjesmaat verkrijgbaar. Tijd om te onderzoeken of dit de 
ultieme polyfone Moog is.

De klank is massief, 
krachtig en heeft typische 
Moog-trekjes
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schetsmatige weergave kunt zien in het oled-
display. Er zijn drie van deze oscillatorpanelen 
naast elkaar, met daaromheen controls voor 
pitchmodulatie, fm-modulatie, golfvorm-
modulatie, een dubbele analoge ruisgenerator 
met drie ‘kleurcombinaties’ en eigen 
ar-envelope, hard sync op oscillator 2 en 3, 
en een ringmodulator. Dat mag je vermenig-
vuldigen met 8 of 16, en dan heb je de 
basisklank van de Moog One. Behalve het 
aantal stemmen is er geen verschil tussen 
de 8- en 16-stemmige uitvoeringen van de 
Moog One. Je kunt overigens niet upgraden 
van 8 naar 16 stemmen.

Ook bij de fi lters een primeur: het zijn er 
drie per stem. De eerste is het bekende 
Moog ladderfi lterontwerp met high en low 
pass en vier steilheden van 6, 12, 18 en 
24dB. Het tweede en derde fi lter is een 
state variable type (svf), te gebruiken in 
notch-, band pass-, high pass- en low pass-
modus. Eigenlijk bestaat dit fi lter uit twee 
losse fi lters die werken als één fi lter, naar 
keuze serieel of parallel. Je kunt echter niet 
zoals bij sem-fi lters van het ene type in het 
andere overgaan. Maar je kunt wel mixen 
tussen het ladder- en het svf-fi lter. Beide
fi lters hebben resonantie met zelfoscillatie. 

De oscillators, ringmodulator en de ruis-
generator hebben allemaal naast de mix-
draaiknop een keuzeschakelaar waarmee ze 
door één of beide fi lters gestuurd worden. 
Er zijn drie envelopes per stem beschikbaar, 
van het dahdsr-type. Daarnaast hebben ze 
instelbare curves voor de verschillende sta-
dia van de envelopes; iets wat het karakter 
van een klank dramatisch kan beïnvloeden 
en de sound nog veelzijdiger maakt. Er zijn 
vier lfo’s beschikbaar, die een complexe golf-
vorm hebben. Je kunt ze namelijk met een 
soort variabele waveshaping instellen van 
driehoek naar sinus, puls met variabele 
breedte, zaagtand naar fl ank, sample en 
hold naar ruis. Verder beschikken ze over 
zaken als fade-in/out, phase start, delay, 
tempo sync en herhaalopties.

Warm
Al dit moois levert een zeer indrukwekkend 
geluid op. De klank is massief, krachtig en 
heeft typische Moog-trekjes zoals een randje 
met wat harmonische vervorming en de war-
me, dikke sound van het ladderfi lter. De 
nieuwe oscillators en fi lters produceren 
moeiteloos een rijke klank en de vele modu-

laties zorgen voor oneindige variatie in de 
klank, van subtiel tot extreem. De sound 
klinkt zeker niet ouderwets maar heeft een 
geheel eigen karakter. Zowel het precieze 
van het digitale, moderne deel van de Moog 
One als de warme sound uit het verleden van 
Moog hoor je erin terug. De manier waarop 
alles bij elkaar komt aan de uitgangen zorgt 
niet voor een brij aan frequenties, maar voor 
een heel zekere, strakke sound waarmee je 
ook nog kunt mixen en combineren met 
andere elementen. Men name dat laatste is 
bijzonder prettig, want het maakt de Moog 
One ook uitstekend bruikbaar als onderdeel 
van een compleet arrangement, combinaties 
in bands en op podiums.

Het hart van de Moog One is natuurlijk de 
uitgebreide synth-engine, en als je zelf aan 
de slag gaat met geluiden maken, wil je 
natuurlijk toegang tot alle mogelijke para-
meters. Moog heeft de belangrijkste functies 
ondergebracht onder direct toegankelijke 
knoppen op het bedieningspaneel. Maar per 
sectie heb je vaak nog extra functies. 
Daarom heeft elke sectie van het paneel 
rechtsboven een driehoekig knopje getiteld 
‘More’. Druk je daarop, dan verschijnt in het 
centrale kleurenscherm het onderdeel met 
alle parameters. De extra functies kun je dan 
bewerken met de vier encoders onder het 
scherm. Dat is even wennen voor wie van 
andere synths gewend is dat als je aan een 
knop draait, de waarde direct op het scherm 
verschijnt. Maar het voordeel is dat je op het 
scherm ziet wat er effectief gebeurt met een 
parameter die gekoppeld is aan een knop in 
een andere sectie waaraan je draait. 

Tri-timbraal
Je kunt nog verder de diepte in met de 
modulatiematrix, die een eigen knop heeft 
en een overzicht laat zien op het scherm. 
Twintig modulaties zijn onder te brengen in 

deze matrix, inclusief de cv-ingangen en -uit-
gangen en pedaalaansluitingen. Direct een 
doel toekennen aan bekende modulatie-
bronnen zoals lfo’s en envelopes kan ook. De 
meeste hebben een Dest-knop, die je alleen 
maar hoeft in te drukken, en vervolgens draai 
je aan de knop waar je hem naartoe wilt 
hebben. Het scherm toont dan de bipolaire 
diepte zodat je dit precies kunt instellen.

Door zijn tri-timbrale opzet is de Moog 
One eigenlijk drie synthesizers ineen. De 
synths zijn ook volkomen los van elkaar te 
programmeren en te bedienen, maar je kunt 
ze ook layeren. Er zitten snelkeuzetoetsen 
onder het display om van synth te wisselen. 
Alle parameters van de One zijn bereikbaar 
via het scherm en de More-knoppen. 
Daardoor is er gelukkig weinig ‘menu-diving’ 
nodig. Voor andere onderdelen – zoals 
systeeminstellingen en parameters van de 
controllers, midi en het toetsenbord – zijn 
er losse knoppen en een Settings-menu. Het 
kleurenscherm van de Moog One is, zeker 
overdag, niet altijd goed leesbaar. De ver-
lichting lijkt wat zwak en de inkijkhoek is niet 
ideaal als je achter de synthesizer zit. Het 
toetsenbord is goed bruikbaar maar ziet er 
een beetje raar uit met glimmende witte en 
matte zwarte toetsen, en de zwarte voelen 
net wat anders aan dan de witte qua aan-

slag. Het toetsenbord heeft ook aftertouch, 
maar dit is niet goed voelbaar als je de toets 
doordrukt. Maar het kan ook juist fi jn zijn dat 
de aftertouch wat stroever is, zodat je dat niet 
steeds per ongeluk de aftertouch inschakelt. 
Er is verder ruim voorzien in bedieningsmo-
gelijkheden, met een modulatiewiel, pitchwiel 
en x/y-pad. In de fi rmware 1.1 update heeft 
Moog een uitgebreide midicontrollerspecifi -
catie toegevoegd met een midi learn-functie 
voor alle knoppen. Daarmee is de One nu te 
automatiseren vanuit een daw, maar omge-
keerd kan hij ook als luxueuze midicontroller 
gebruikt worden. Dat maakt hem nog ge-
schikter als centrale unit in een studio-set-up. 

Eventide
Het presetbeheer is goed bedacht, met 
ruimte voor tienduizenden presets, inge-
deeld in categorieën en ruimte voor data, 
zoals maker, sfeer, soort geluid en notities. 
Het is een complete database die ook een-
voudig kan worden uitgewisseld, via een 
geheugenstick op de usb-host-aansluiting. 
Je kunt niet alleen presets opslaan en terug-
roepen, maar ook bepaalde onderdelen 
ervan, zoals sequence en effecten. Zo bouw 
je een bibliotheek op die je weer kunt inzetten 
bij het maken van nieuwe geluiden, of wanneer 

je met meerdere gebruikers aan een sound-
set werkt. Het is verder mogelijk om de 
complete set-up op te slaan, inclusief alle 
instellingen. Die kun je dan in een Moog One 
op een andere locatie laden en deze is dan 
identiek. Ook zijn er 128 performance sets 
te maken, met twee rijen knoppen voor in 
totaal 64 presets, die je met een of twee 
drukken op een knop op kunt roepen.

We zijn er nog niet, want de Moog One 
heeft ook een uitgebreide digitale effectsectie 
met twee effectprocessors. Synth-effect 
(drie beschikbaar) is actief op de synth zelf, 
en de mastersectie bestaat uit twee send-
effects die op de drie synths samen werken. 
Moog heeft een beroep gedaan op Eventide 
voor het samenstellen van de effecten, en 
dat levert mooie resultaten op met bekende 
shimmers, black hole reverbs, delays en 
uitstekende chorus-, fl anger-, phaser- en 
ensemble-effecten, maar ook vocoder en 
bitcrusher. Uiteraard kun je de effecten ge-
heel naar wens editen en ook voorzien van 
modulatie. Voor wie dat niet genoeg is, 
zitten er ook nog vier hardware-inserts 
achterop de Moog One die je kunt gebruiken 
om externe hardware-effecten aan te sluiten. 

Qua performancemogelijkheden beschikt 
de One ook nog over een sequencer, arpeg-
giator en chord-functie. Deze zijn onderdeel 
van een synth, en bij gebruik van drie synths 
kun je dus drie polyfone sequences en/of 
arpeggiator combinaties maken en gesynchro-
niseerd laten lopen.

Conclusie
‘There can be only one’ is een gevleugelde 
uitspraak uit de fi lm Highlander, maar kan er 
ook slaan dat er maar een de beste kan zijn. 
In vele opzichten is de Moog One zeker een 
winnaar. De specifi caties zijn om je vingers 
bij af te likken en het geluid is indrukwekkend, 
veelzijdig en absoluut overtuigend. Het is 
razendknap dat Moog zowel de kwaliteit en 
klank waar ze om bekend staan erin hebben 
weten te stoppen, maar dat de Moog One 
ook het hands on-gevoel en de mogelijkheden 
tot experimenteren zoals bij een modular 
synthesizer uitdraagt. Het is behalve een 
heel mooi klinkende synthesizer ook een 
echt sounddesign-werkstation door de vele 
extra’s zoals de sequencer, displays, bedie-
ningspaneel en effecten. En eigenlijk zijn het 
drie synthesizers ineen door zijn tri-timbrale 
mogelijkheden. Voeg daaraan toe de bouw-
kwaliteit en de term ‘vlaggenschip’ is hier 
absoluut van toepassing. Het toetsenbord, 
het display en de ventilator volgen die 
kwaliteitsnormen echter niet helemaal. De 
bediening en klank zijn echter dik in orde en 
de digitale techniek wordt door Moog actief 
verder ontwikkeld en verbeterd met updates. 
De Moog One kun je echt als centraal punt in 
je studio inzetten door de midicontrol-opties, 
en zal zijn weg zeker vinden naar synthesizer-
liefhebbers, sounddesigners, componisten 
en iedereen die geïnspireerd wordt door de 
magie en veelzijdigheid van de klanken die 
de Moog One voortbrengt. ■

test | Moog One polyfone analoge synthesizer

De drie synths 
zijn los van elkaar 
te programmeren 
en te bedienen, 
maar je kunt ze 
ook layeren

Je hoort zowel 
het precieze van 
het digitale, 
moderne deel 
van de Moog One 
als de warme 
sound uit het 
verleden
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