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De eerste zelfklevende frankeerstrook in mijn verzameling is van 08/03/93. De R in CORREOS heeft een
rechte poot. Verder staat in de rechter onderhoek een logo van de Chileense Munt: Casa de Moneda de
Chile. Die is belast met het vervaardigen van onder meer bankbiljetten, munten, paspoorten en postzegels,
waaronder kennelijk ook loketfrankeerstroken.

Op de strook van 16/04/1994 is het logo in de rechter onderhoek verdwenen. Gaat het om een strook op
een pakket, dan print de frankeermachine ook het gewicht, zoals op de strook van 28-06-94.

Op de strook van 07/03/95 heeft de R in CORREOS een kromme poot. Bovendien zit in het onderste
gedeelte van de strook een geslitte vogel, die in de vergroting goed zichtbaar is. Deze slit heb ik vanaf
1997 niet meer aangetroffen.

Wel waren er ook rollen, waarop een vierkante slit met afgeronde hoeken is aangebracht rond de blauwe
vogel linksboven. Zie daarvoor de strook van 21/08/95 en de vergroting.

De strook van 19/02/97 vertoont een ander nieuwtje. Daar is tussen de blauwe vogel en CORREOS in
rood de tekst E M P R E S A (= vennootschap) gedrukt.

En daarmee is de koek nog niet op. De strook van 05/11/97 heeft een geheel nieuw gestyleerde vogel met
een witte buik en een soort jetstream-strepen aan de rechtervleugel. Bovendien wordt D E C H I L E niet
meer in schrijfletters, maar in hoofdletters gedrukt.

Kopstaande opdrukken komen ook voor, zoals op de strook van 15/02/2000. Zou de strook correct zijn
bedrukt, dan zou beter te zien zijn geweest, dat de plaatsnaam TOME nu aan de bovenkant is gedrukt en
niet meer onderaan. De waarde $ 190 staat nu in het midden. Tenslotte wordt het jaartal 2000 voor het
eerst voluit geprint en wordt ook voor het eerst het gewicht (20 g) vermeld.

Later dat jaar, op 09/08/2000 blijken de frankeermachines ook barcodes voor aangetekende stukken te
kunnen drukken. Vergeleken met de vorige strook uit TOME is de waardeopdruk $ 720 een stuk groter.

De strook van 20/10/2000 is een buitenbeentje in deze reeks. Hij is een stukje groter dan de normale
stroken, heeft een heel andere tekstopmaak (met KG voor het gewicht) en in de rechter onderhoek de
letters NCR. Ik ben deze strook maar één keer tegengekomen.

Net als de strook van 15/02/2000 uit TOME is de strook van 16/01/2003 uit PUNTA ARENAS kopstaand
bedrukt. Voor het overige volgt hij het opdruktype van de strook met de barcode.

Later in 2003 komt een geheel nieuw type strook uit. Geen vogelzwerm meer in de ondergrond, maar wel
een strak gestyleerde kop van de vogel, die voorheen in zijn geheel werd afgebeeld. De witte onderzijde is
bestemd voor de barcode. Opvallend is het verschil in cijfergrootte van de waarde en ook de komma in $
2,150.

In 2006 kwamen er stroken met blanco ondergrond (14/11/06). Het gaat het om een aangetekende priority
luchtpostbriefbrief getuige de koptekst CARTA INTERNACIONAL PRIORITARIA CERT. Grappig is
de afgebroken L aan het eind van INTERNACIONAL. Bestemming is ALEMANIA (= Duitsland).
Bij de volgende strook van 10/01/08 is de bestemming van de brief ESTADOS UNIDOS (= de
Verenigde Staten). Bovenaan is een derde kopregel toegevoegd, waardoor de tekst leest: CERTIFICADA
(AEREO). (= aangetekend per luchtpost).

Ingeval van niet-aangetekende verzending wordt er geen barcode geprint en is de strook een stuk korter,
zoals op de strook van 27/04/12.

